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ANALYSIS OF THE BREATHING AIR PRODUCTION PROCESS FOR HYPERBARIC PURPOSES 

ANALIZA PROCESU OTRZYMANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO DO CELÓW HIPERBARYCZNYCH 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ 

ANALYSE DES PROZESSES DER GEWINNUNG VON ATEMLUFT FÜR HYPERBARE ZWECKE 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE AIRE RESPIRABLE PARA PROPÓSITOS HIPERBÁRICOS 

Arkadiusz Woźniak 

Department of Underwater Works Technology, Polish Naval Academy Gdynia, Poland
Zakład Technologii Prac Podwodnych, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The quality of breathing air plays a key role in the safety of divers and hyperbaric facilities. Paradoxically, the change of regulations concerning quality 
requirements for breathing mixes has imposed the need for verification of the technical and laboratory bases used in their production and control. This 
article presents the results of research related to the rationalisation of the process of production and supply of breathing air for the purposes of hyperbaric 
oxygenation. The work was carried out using the SixSigma	method. 
Keywords: underwater works technology, diving gases, capability, process, control charts. 

Jakość powietrza oddechowego odgrywa kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nurków i obiektów hiperbarycznych. Paradoksalnie, zmiana przepisów 
dotyczących wymagań jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do 
ich produkcji i kontroli. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z racjonalizacją procesu otrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego 
przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne. Pracę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody SixSigma.  
Słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, nurkowe czynniki oddechowe, zdolność proces, karty kontrolne. 

Качество дыхательной смеси имеет ключевое значение для безопасности ныряльщиков и гипербарических объектов. Парадоксально, что 
изменение правовых норм, касающихся качественных требований к дыхательным факторам, привело к необходимости проверки технической  
и лабораторной базы, которая использовалась для их производства. В статье приведены результаты исследований, связанных  
с рационализацией процесса получения и дистрибьюции дыхательной смеси, предназначенной для условий кислородной оксигенации. Работы 
проводились  
с использованием методаSixSigma.  
Ключевые слова: технология подводных работ, дыхательные факторы ныряния, способность процесс, контрольные карты.  

Die Qualität der Atemluft hat eine Schlüsselbedeutung für die Sicherheit von Tauchern und hyperbaren Objekten. Paradoxerweise hat eine Änderung hat 
die Änderung von Vorschriften bezüglich der qualitativen Anforderungen für Atemfaktoren die Notwendigkeit erzwungen, die Technik- und Laborbasis zu 
verifizieren, die zu ihrer Produktion und Kontrolle verwendet wird. Im Artikel wurden die Untersuchungsergebnisse in Verbindung mit der Rationalisierung 
der Gewinnung und der Verteilung von Atemluft dargestellt, die für hyperbare Sauerstoffbedingungen bestimmt sind. Die Arbeit wurde unter Verwendung 
der Methode SixSigma durchgeführt. 
Schlüsselwörter: Technologie von Unterwasserarbeiten, Taucher-Atemfaktoren, Prozessfähigkeit, Kontrollblätter.  

La calidad del aire respirado juega un papel clave en la seguridad de los buzos e instrumentos hiperbáricos. Paradójicamente, los cambios introducidos en 
la normativa sobre los requisitos de calidad de los gases respirables, obligó a comprobar la base técnica y de laboratorio utilizada para su producción 
y control. En el artículo se presentan los resultados de los estudios sobre la racionalización del proceso de recepción y distribución del aire respiratorio 
destinado a condiciones de oxígeno hiperbárico. El trabajo ha sido llevado a cabo mediante el método SixSigma  
Palabras clave: tecnología de trabajos subacuáticos, gases respiratorios para submarinismo, capacidad del proceso, tarjetas de control.  
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WSTĘP

Zmiany związane z przystąpieniem Polski do 
Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) spowodowały 
konieczność modernizacji �� �� w celu zapewnienia 
interoperacyjności. Implementacja dokumentów 
standaryzacyjnych ������1 w �� �� wymagała podjęcia 
wielu działań organizacyjnych mających na celu 
rozwiązanie pojawiających się sytuacji problemowych. 
Jedną z nich była niewystarczająca jakość powietrza 
oddechowego przeznaczonego do celów hiperbarycznych. 
Bezwarunkowe przyjęcie przez Polskę postanowień 
������ 14582 oraz AdivP-013 bez odpowiedniego 
przygotowania �� �� ograniczyło poważnie możliwość 
wykonywania działań podwodnych, zmniejszając 
wykorzystanie krajowego wyposażenia do produkcji 
powietrza oddechowego.  

SYTUACJA PROBLEMOWA 

Jak pokazała wykonana na przełomie wieków 
analiza kontekstu4 sytuacji problemowej związanej  
z zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości  
w procesie zabezpieczenia �� �� w powietrze 
oddechowe, konieczne było podjęcie działań 
systemowych rozłożonych w czasie. Wyodrębniony  
z kontekstu system zapewnienia powietrza oddechowego  
w nagłym zetknięciu z wymaganiami ���	 stwarzał 
potencjalne zagrożenie znacznego ograniczenia zdolności 
operacyjnej poprzez brak możliwości wykorzystania 
sprzętu będącego w dyspozycji �� ��.

Ukierunkowane działania miały zapewnić  
w określonej perspektywie czasowej usunięcie wysokiego 
poziomu niesprawności źródeł zasilania powietrzem 
oddechowym. Jeszcze w 2002r., już po rozpoczęciu 
programu zmian w systemie zabezpieczenia w powietrze 
oddechowe, skala niedopuszczania do wykorzystania 
wynosiła blisko 80–90% [1] w stosunku do całej populacji 
źródeł zasilania w �� ��. Konieczne zmiany wymagały 
ponoszenia znacznych kosztów związanych  
z modernizacją systemów otrzymywania i dystrybucji 
powietrza oddechowego eksploatowanych w �� �� oraz 
stopniowego zastępowania starych systemów nowymi.  
W artykule przedstawiono równoważenie dwóch 
procesów: modernizacji oraz sukcesywnej wymiany 
starych systemów na nowe.  

Dla zawartości normatywnych [2] 
zanieczyszczeń powietrza oddechowego przeprowadzono 
analizę ich toksycznego oddziaływania. Oparto ją na 
opublikowanych wcześniej wynikach badań, które 
pomimo znacznego upływu czasu są nadal aktualne [3]. 
Zostały one uzupełnione o nowsze wyniki w publikacjach 
późniejszych [4].  

Z diagnozy sytuacji problemowej wynikało, że 
do zapewnienia zaopatrzenia �� �� w odpowiednie 
systemy do otrzymywania, przechowywania  
i dystrybuowania powietrza oddechowego nie wystarcza 
jedynie wymiana systemów sprężarkowych, filtracyjnych 
oraz systemów dystrybucji na nowsze. Zaistniała także 
potrzeba modernizacji bazy laboratoryjnej oraz budowy 
pracowni do oczyszczania – jak na warunki tlenowe 
elementów systemów technicznych służących do 
otrzymywania, przechowywania i dystrybucji powietrza 
oddechowego. 

INTRODUCTION 

The changes related to Poland’s accession to the 
North Atlantic Treaty Organisation (NATO) necessitated 
the need for modernisation of the �
��ℎ ����� �
���
to ensure the interoperability. The implementation of 
������ standardisation documents1 in the 
�
��ℎ ����� �
��� required undertaking many 
organisational measures aimed at solving the emerging 
problems. One of them was the insufficient quality of the 
breathing air used for hyperbaric purposes. Poland’s 
unconditional acceptance of the provisions of 
������ 14582 and AdivP-013 without the proper 
preparation of the �
��ℎ ����� �
��� significantly 
limited the capacity to carry out underwater activities, 
thus reducing the use of domestic equipment in the 
production of breathing air. 

PROBLEM 

As shown by the context analysis4 of the 
problem connected with ensuring the necessary quality in 
the process of supplying the �
��ℎ ����� �
��� with
breathing air that was carried out at the turn of the 
century, there was a need to undertake staged systemic 
actions. In this context, in a sudden encounter with ���	
requirements related to breathing air supply systems, 
a potential threat occurred of a significant reduction of 
the operational capacity of the �
��ℎ ����� �
��� due
to the inability to use the existing equipment.  

Targeted actions were to ensure the removal of 
a high failure level of breathing air supply sources in  
a given time perspective. As recently as in 2002, after the 
initiation of changes in the breathing air supply system, 
the scale of prohibition of operation reached nearly 80–
90% [1] of the air supply sources used by the 
�
��ℎ ����� �
���. The necessary changes required 
significant expenditures on the modernisation of 
breathing air production systems and distribution 
operated in the �
��ℎ ����� �
���,  as well as gradual
replacement of the old systems with new ones. The article 
presents the counterbalancing of the two processes: 
modernisation and successive replacement of old systems 
with new ones.  

With regard to the normative content [2] of 
breathing air pollutants, an analysis was carried out with 
regard to their toxic effect. It was based on previously 
published research results, which despite the significant 
passage of time are still valid [3], as they were 
supplemented with newer results in later publications [4].  

Based on the diagnosis of the situation, it 
appeared that in order to ensure the provision of the 
�
��ℎ ����� �
��� with appropriate systems for the 
production, storage and distribution of breathing air, it is 
not sufficient to replace the compressor, filtration and 
distribution systems with newer ones. There was also  
a need to modernise the laboratory base and build an air 
purification facility adjusted to the technical conditions of 
the systems used for the production, storage and 
distribution of breathing air. 
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CEL PRACY 

Celem prac była racjonalizacja procesu 

otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki 

hiperbaryczne przy wypełnieniu założonych krytycznych 

wymagań jakościowych ���55. Przyjęto, że możliwe jest 

wykorzystanie podejścia ������	
 do osiągniecia celu 

projektu poprzez realizację zadania polegającego na 

ustaleniu i zrealizowaniu koniecznego zakresu 

modernizacji dotychczas użytkowanych systemów do 

otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki 

hiperbaryczne. 

METODA 

Pracę przeprowadzono przy wykorzystaniu 

uznanych metod naukowych podejścia ������	
, które

jest jednym z wielu stosowanych systemów 

projakościowych. Metoda ta jest ukierunkowana na 

realizację długoterminowej strategii poprawy jakości 

polegającej na eliminacji występującej zmienności 

procesu na wszystkich etapach jego realizacji poprzez 

sukcesywne wdrażanie projektów doskonalących. 

Podejście ������	
 łączy znane techniki sterowania 

jakością (���6) z innymi metodami statystycznymi.

Podstawą tej metody jest usprawnianie i ciągłe tworzenie 

nowych, doskonalszych rozwiązań w ramach 

usprawnianego procesu. Doskonalenie i kształtowanie 

zdolności krańcowo niewydolnego procesu oparto  

o zastosowanie sprawdzonej, kompleksowej metody

poprawy produktu. Stale dążono do sukcesywnej redukcji 

zmienności. 

Zaletą metody jest jej ukierunkowanie na 

maksymalizację redukcji defektów w procesie, 

prowadzącej do podniesienia jakości przy racjonalnym  

i możliwym do zaakceptowania nakładzie kosztów. 

Konsekwentne zastosowanie ustalonego algorytmu 

postępowania ����	7 opartego o realizację zestawu 

czynności lub zadań w sposób metodyczny prowadzi do 

osiągnięcia pożądanego rozwiązania. Większość 

systemów poprawy jakości bazuje na prostych 

działaniach porządkujących i motywujących, 

przykładowo ��
�	
�
��	���.

Kompleksowe podejście ������	
 nie eliminuje

tych metod, jest jedynie ich rozszerzeniem. Z chwilą, gdy 

wszystkie ewidentne, deterministyczne przyczyny 

zakłócające rozpatrywanego procesu zostaną 

zlikwidowane prostymi metodami, to do poszukiwania 

resztkowych deterministycznych zakłóceń można użyć 

innych metod matematycznych pozwalających na 

zdiagnozowanie, jak daleko proces odbiega od jego 

naturalnej zmienności. Mała popularność podejścia 

������	
 bierze się między innymi z konieczności 

ponoszenia znacznych nakładów na oprogramowanie  

i zatrudnienie zespołu przeszkolonych specjalistów 

potrafiących użyć metod naukowych do prowadzenia 

procesów przemysłowych i działań laboratoryjnych.  

Zastosowanie tej strategii podejścia wymaga 

specjalnych narzędzi i technik statystycznych, co 

powoduje stosunkowo wysoki koszt ich wdrożenia. 

Największym problemem jest również konieczna zmiana 

podejścia uczestników procesu produkcyjnego 

wynikająca ze zmiany kultury organizacyjnej procesu  

i jego organizacji. Wynika z tego konieczność stałego  

OBJECTIVE OF THE WORK 

The objective of the work consisted in the 

rationalisation of the process of production, storage and 

distribution of breathing air for hyperbaric purposes with  

consideration of the need to fulfil the assumed critical 

quality requirements ���55. It was assumed that the 

project’s goal was possible to accomplish by use of the 

������	
 approach, consisting in the determination and 

implementation of the necessary scope of modernisation 

of systems used thus far to obtain, store and distribute 

breathing air for hyperbaric purposes. 

METHOD 

The work was carried out using the recognised 

scientific methods of the ������	
 approach, which is

one of many pro-quality systems used. This method is 

oriented towards implementation of a long-term quality 

improvement strategy involving the elimination of 

process variability at all stages of its realisation through 

successive implementation of improvement projects. The 

������	
 approach combines well-known quality control 

techniques (���6) with other statistical methods. The

basis of this method is the improvement and continuous 

development of new solutions as part of a streamlined 

process. The improvement of capability of an extremely 

inefficient process was based on the application of  

a recognised method of product improvement. The aim 

was to successively reduce system variability.  

The advantage of this method is its focus on 

maximising the reduction of defects in the process, 

leading to the improvement of quality at a reasonable and 

acceptable cost. The consistent application of the 

established ����	7 algorithm based on the 

implementation of a set of activities or tasks in  

a methodical manner leads to the development of the 

desired solution. Most quality improvement systems are 

based on simple organisational and motivational actions, 

as is for instance ��
�	
�
��	���.

The comprehensive ������	
 approach does

not eliminate these methods, it simply extends them. As 

soon as all the obvious, deterministic causes disturbing 

the process under consideration are eliminated with the 

use of simple methods, other mathematical methods can 

be used to diagnose the extent to which the process 

deviates from its natural variability. The low popularity of 

the ������	
 approach results, among other things, from

the necessity of incurring significant expenditures on 

software and the employment of a team of trained 

specialists who can use scientific methods to implement 

industrial processes and laboratory activities.  

The use of this approach requires special tools 

and statistical techniques, which results in a relatively 

high cost of their implementation. The greatest problem 

also lies in the necessity to change the approach of those 

involved in the production process resulting from 

changes in the organisational culture of the process. This 

involves a constant requirement for employee training 

within the observance of ���	8.

Despite these difficulties, an informed decision 

was taken to implement the project on the basis of the 

������	
 strategy.

Due to limited resources and possibilities, only 

selected methods of the ������	
	approach were used. 

The work objectives were defined with the use of  
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szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania �	� 8.
Pomimo tych trudności zdecydowano się na 

świadomą realizację projektu w oparciu o strategię 
��������.

Przy realizacji celu pracy ze względu na 
ograniczone zasoby i możliwości posłużono się jedynie 
wybranymi metodami stosowanymi przy podejściu 
��������. Do definiowania celów pracy wykorzystano 
analizę kontekstową opartą na metodzie ��	�9.Przy 
definiowaniu racjonalizowanych procesów wykorzystano 
diagram ���10, a w analizie ryzyka podejście ����11. 
Bazę otrzymywanych odpowiedzi badanego systemu 
analizowano pod kątem możliwego do wyeksplorowania 
determinizmu metodami eksploracji danych Data Mining. 
Eksploracja zgromadzonej bazy zbiorów danych 
obserwacyjnych próbek kontrolnych była prowadzona  
w kierunku identyfikacji występowania nieoczekiwanych 
związków i zakłóceń specjalnych. Stabilność 
racjonalizowanych procesów badano przy wykorzystaniu 
metod kontroli statystycznej ������ 12 13.

Wnioski wyciągano, stosując metody 
wnioskowania statystycznego w oparciu o praktyczne 
rozkłady zmiennej losowej. Przy prowadzeniu 
eksperymentów stosowano typowe metody 
deterministycznego projektowania eksperymentów14 

oraz zasady rachunku niepewności wyników pomiarów 
przy wykorzystaniu metod analizy statystycznej serii 
obserwacji − metoda ���  � [5].

BADANIA

W fazie definiowania15 określono proces, który 
będzie racjonalizowany. Wskazano jego miejsce  
w systemie oraz odniesienie systemu do najbliższego 
otoczenia16. Zdefiniowano głównych interesariuszy 
ulepszanego procesu oraz określono ich wymagania ���,
krytyczne z punktu widzenia jakości produktu [6]. 
Przełożono wymagania klienta na wymagania dotyczące 
jakości ���17. Zdefiniowano wysokopoziomową mapę 
procesu tym samym określono kontekst oraz powiązany  
z ulepszanym procesem system i inne procesy działające 
w tym systemie. Zhierarchizowano produkty i ich 
powiązania z wymaganiami jakościowymi ���. Następnie 
w fazie pomiaru scharakteryzowano, poprzez ustalenie 
hierarchii metodą ���18 zdiagnozowane19 ��� dla 
racjonalizowanego procesu. Wykonano wstępną analizę 
ryzyka dla procesu zapewnienia powietrza do celów 
hiperbarycznych metodą ����20. Pozwoliło to na 
ustalenie metod poprawy stabilności procesu ze względu 
na spełnienie ���. Analiza pokazała, że wiele 
z charakterystyk produktów zależy od siebie 
wzajemnie21. Jako trzy najważniejsze procesy 
otrzymywania powietrza oddechowego na hiperbaryczne 
warunki tlenowe uznano procesy: kontroli jakości, 
filtrowania i szkolenia. 

Przyjęto że, głównym wskaźnikiem osiągnięcia 
celu będzie występowanie zanieczyszczeń przyjętych jako 
krytyczne na poziomie niższym od ustalonych zawartości 
granicznych, przynajmniej w 90% analizowanych próbek. 
Następnie ponownie przeanalizowano mapę procesu, 
którą uzupełniono o system analizy fizykochemicznej. 
Uzupełnienie to jest istotne, gdyż wyniki badań 
fizykochemicznych powietrza stanowiły odpowiedź 
systemu potwierdzającą spełnienie bądź niespełnienie 
wymagań dla granic procesu– rys. 1. Pominięto analizy 
dla systemu pomiarowego, gdyż zostały one  

a context analysis based on the ��	�9 method. 
Rationalised processes were defined with the use of the 
���10 diagram, whilst the risk analysis was based in 
accordance with the ����11 approach. The base of 
responses from a tested system was analysed in terms of 
explorable determinism using Data Mining methods. The 
exploration of the collected base of observational data 
sets of control samples was conducted towards the 
identification of an occurrence of unexpected 
relationships and special disruptions. The stability of 
rationalised processes was tested using ��� 12 13

statistical control methods. 
The conclusions were drawn using statistical 

inference methods based on practical distribution of  
a random variable. During the experiments, typical 
methods of deterministic design of experiments14 were 
used, as well as the rules of uncertainty of measurement 
results using statistical analysis methods of a series of 
observations – the ���� � method [5].

RESEARCH

The process subject to rationalisation was 
defined in the definition phase15. Its place in the system 
was indicated as was its closest environment16. The main 
stakeholders of an improved process were defined and 
their ��� requirements were specified as being critical 
from the point of view of product quality [6]. The client’s 
requirements were translated into critical quality 
requirements ���17. A high-level process map was 
defined encompassing the context and the system 
connected with the process under improvement, and 
other processes operating in the said system. Products 
have been hierarchised in relation to their links to quality 
requirements ���. Next, in the measurement phase, 
using the ���18 method the ��� were diagnosed19 for the 
rationalised process. A preliminary risk analysis was 
performed for the process of supply of air for hyperbaric 
purposes with the ����20 methods. This allowed to 
establish the methods to improve process stability with 
regard to compliance with ���. The analysis showed that 
many product characteristics are interdependent21. The 
processes of quality control, filtration and training were 
recognised as the three most important processes of 
breathing air production for hyperbaric purposes. 

It was assumed that the main indicator of 
achievement of the objective would be a reduction in 
critical impurities found in 90% of analysed  samples. 
Next, the process map was analysed once again and 
supplemented with a physico-chemical analysis system. 
The said supplementation is important as the results of 
the physico-chemical air tests constituted system 
response confirming the fulfilment or non-fulfilment of 
requirements regarding process limitations – fig. 1. The 
analyses of the measurement system were omitted, as 
they were carried out in earlier studies [7].  

In the analysis phase, the current level of 
contamination in the obtained breathing air was 
determined on the basis of systemic and deliberately 
collected, stored and processed data. A technical 
experiment was carried out allowing selection of filtration 
kits which were either available on the market or possible 
to design, implement and produce ourselves. The 
fulfilment of critical quality requirements ��� was 
verified on the basis of the responses from the breathing 
air production systems. The level of compliance with the  
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przeprowadzone w badaniach wcześniejszych [7].  

W fazie analizy wyznaczono aktualny 

występujący poziom zanieczyszczeń w otrzymywanym 

powietrzu oddechowym na podstawie systematycznie  

i celowo zbieranych, magazynowanych oraz 

opracowywanych danych. Przeprowadzono eksperyment 

techniczny pozwalający wytypować zestawy filtracyjne 

dostępne na rynku lub możliwe do zaprojektowania, 

wdrożenia i powielania. Sprawdzono wypełnienie 

krytycznych wymagań jakościowych ��� na podstawie 

odpowiedzi systemów zapewnienia powietrza 

oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe. 

Porównano poziom wypełnienia wymagań jakościowych 

��� z osiągnięciami przodujących krajów ����.

Zdiagnozowano poziom zmienności procesu oraz 

kierunki jego ulepszenia. 

quality requirements ��� with the achievements of 

leading countries of ���� was compared. The level of 

process variability was diagnosed as well as the 

directions for its improvement. 

Fig. 1 Improved general map of the process of production, storage and distribution of air approved for use in hyperbaric oxygen conditions presented in the 
form of a SI�	
 diagram. 

Rys. 1 Poprawiona generalna mapa procesu otrzymywania, utrzymania i dystrybucji powietrza dopuszczonego na hiperbaryczne warunki tlenowe 
w postaci diagramu ���	
. 
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DOBÓR SYSTEMU FILTRACJI I SPRĘŻANIA

Właściwy dobór systemów uzdatniania stanowił 
istotny problemem przy przeprowadzeniu skutecznej 
modernizacji systemów zapewnienia powietrza 
oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe. 
Podczas badań należało ustalić możliwości spełnienia 
krytycznych wymagań jakościowych ���. Przy 
typowaniu systemu sprężania do badań rozsądne jest 
zastosowanie metody najgorszych okoliczności przy 
uwzględnieniu sensowności utrzymania tych konstrukcji 
w dalszej eksploatacji. Kapitalizując wiedzę, poddano 
analizie dotychczas funkcjonujące typy rozwiązań 
konstrukcyjnych. Pomimo redukcji liczby brzegowych 
jednostek wojskowych i okrętów �� ��,
eksploatowanych było od 100 do 150 różnego rodzaju 
systemów zapewnienia powietrza oddechowego na 
warunki hiperbaryczne. W tym około 26–30 sprężarek 
dużej wydajności, 30–40 sprężarek okrętowych na 
jednostkach pływających oraz 45–50 przenośnych 
systemów zasilanych elektrycznie lub spalinowo [8].  

Po zapoznaniu się z wynikami pomiarów 
kwartalnych różnego rodzaju źródeł zasilania 
stwierdzono, że system zamontowany na okręcie 
proj. 570 wyposażony w sprężarkę typu �! 7,5 − 3�
i system filtracji �140 "�#�� spełniał wymagania 
jakościowe ���, w odróżnieniu od pozostałej części 
systemów zabezpieczenia powietrza oddechowego na 
warunki hiperbaryczne.  

Rozpoznanie rynku pokazało, że producenci 
krajowi nie są w stanie szybko zaoferować 
konfekcjonowanego typoszeregu wkładów filtrujących 
spełniających minimalne wymagania jakościowe ���. Na
podstawie wykonanej analizy w tab. 1 przedstawiono 
ranking rozpatrywanych układów filtrujących [9]. 
Typoszereg systemów filtracji teoretycznie powinien 
zapewnić pokrycie krytycznych wymagań jakościowych 
��� w procesie. Badania systemów filtracji 
�61 typoszeregu firmy "�#�� przeprowadzono 
w oparciu o najbardziej rozpowszechnione w SZ RP 
sprężarki �!2 − 150 i �3$�1 ���� − 32/7022.

Po wykonaniu badań stanowiskowych układu 
modelowego w oparciu o wytypowany model fizyczny 
uzyskano wyniki pomiarów dla próbek powietrza 
oddechowego, które przedstawiono w tab. 2. Zebrane 
wyniki pomiarów wstępnie potwierdziły możliwość 
zaspokojenia krytycznych wymagań jakościowych ���
do produkcji powietrza oddechowego na warunki 
hiperbaryczne przez proponowane zestawy filtrów [10]. 
Zastosowanie w próbach zestawu filtrów wraz 
z separatorem wodno-olejowym i automatycznym 
zrzutem kondensatu spowodowało wielokrotne 
obniżenie udziałów �	,�	�,$�	,�$� w produkcie.

SELECTION OF A FILTRATION AND 

COMPRESSION SYSTEM

Proper selection of air treatment systems was  
a significant problem when conducting effective 
modernisation of breathing air supply systems for 
hyperbaric purposes. During the research it was 
necessary to determine the possibility of meeting the 
critical quality requirements ���. In the selection of the 
compression system for testing it is reasonable to use the 
worst-case scenario method, taking into account the 
purposefulness of maintaining these installations in 
further operation. In the capitalisation of knowledge, the 
existing types of construction solutions were analysed. 
Despite the reduction in the number of offshore military 
units and vessels of the �
��ℎ ��%�, between 100 and 
150 different air supply systems were used in hyperbaric 
conditions. This includes approximately 26–30 high-
performance compressors, 30–40 marine compressors on 
vessels and 45–50 portable systems powered by 
electricity or a diesel motor [8].  

According to the results of quarterly 
measurements of various types of air supply sources it 
was found that the system installed on the ship  proj. 570 
equipped with a compressor �! 7.5 − 3� and 
�140 "�#�� filtration system met the quality
requirements ��� in contrast to the remaining breathing 
air supply systems intended for hyperbaric purposes.  

Market study showed that domestic producers 
are not able to quickly offer a ready-made range of filter 
cartridges that meet the minimum quality requirements 
���. Based on the conducted analysis tab. 1 presents the 
ranking of the considered filtration systems [9]. 
Theoretically, a filtration system series should ensure 
fulfilment of critical quality requirements ��� in the
process. Tests of the �61 filtration system series 
manufactured by "�#�� were carried out in relation to 
the most popular compressors in the Polish Armed Forces 
�!2 − 150 and �3$�1 ���� − 32/7022.

Bench tests performed on a model system based 
on a selected physical model allowed the obtainment of 
measured  results for breathing air samples, which are 
presented in tab. 2. The collected measurement results 
initially confirmed the possibility of satisfying the critical 
quality requirements ��� for the production of breathing 
air for hyperbaric purposes by the proposed sets of filters 
[10]. The use of a set of filters in combination with  
a water-oil separator and automatic condensate discharge 
caused a multiple reduction in the content of 
�	,�	�,$�	,�$� in the product.

Tab. 1 

Ranking of filtration system following the evaluation of technical and quality parameters in terms of meeting quality requirements ��� for the process of 
supply of breathing air for hyperbaric purposes. 

Ranking systemów filtrujących po ocenie parametrów technicznych i jakościowych pod kątem spełnienia wymagań jakościowych ��� dla procesu 
zapewnienia powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe. 

Filter type 
Comparative ranking –  

����ℎ����	�
 

�140 ���� 1 

�120 ���� 2 

�&� ���������� �� − 2/10 − 1/2,3 3 

��� − 200 ���� + �� − 200 ���� 4 
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Tab. 2 

The comparison of analyses of control samples from breathing air supply sources before and after modernisation. 

Porównanie analiz próbek kontrolnych źródeł zasilania powietrzem oddechowym przed i po modernizacji  

Mix under measurement 
Measuremen

t unit 

Compressors 

Before modernisation After modernisation 

No. 2727 No.12833 No. 2727 No.12833 

Oxygen % 20.77 20.92 20.93 21 

Carbon dioxide ��� % 0.0468 0.0317 0.0 0.0101 

Carbon monoxide, �� ��	 0.69 0.62 0.41 0.32 

Nitrogen oxides ��� ��	 0.111 0.255 0.196 0.082 

����vapours calculated into ��� 	� ∙ 	�� 3.93 1 0.5 0.4 

Steam ��� 	� ∙ 	�� 111 56.98 10.95 9.55 

Ocena możliwości upowszechnienia 

proponowanych filtrów wraz ze wskaźnikiem 

diagnostycznym23 może umożliwić spełnienie 

krytycznych wymagań jakościowych ���. Eliminacja

wpływu występujących zagrożeń niedotrzymania 

krytycznych wymagań jakościowych ��� nastąpi poprzez 

modyfikację określonych podprocesów w sposób 

zapewniający uzyskanie produktów, które spełnią te 

wymagania dla racjonalizowanego procesu.  

Badania przeprowadzono w ramach trzech 

określonych grup kontrolnych, których podział 

przedstawiono w tab. 3-4. 

The assessment of the possibility of 

dissemination of the proposed filters together with the 

diagnostic indicator23 may enable the fulfilment of critical 

quality requirements ���. The elimination of the impact 

of the occurring hazards of failure to meet critical quality 

requirements ��� will be achieved through modification 

of certain subprocesses in a way that ensures obtaining 

products that meet the requirements for a rationalised 

process. The tests were carried out on three specified 

control groups, whose division is presented in tab. 3-4. 

Tab. 3 

General division into control groups with regard to the applied air treatment solution. 

Podział ogólny na grupy kontrolne ze względu na zastosowane rozwiązanie układu uzdatniania. 

The type of applied compression and filtration system Control group 

classic filter cartridge + classic supply source 1 

new filter cartridge + classic supply source 2 

new filter cartridge + new supply source 3 

Obserwacje prowadzono pod kątem oceny 

zmiany funkcji celu przy zmianach konfiguracji  

z wykorzystaniem metod statystycznego sterowania 

procesem ���24. Umożliwiło to określenie skali 

odpowiedzi na wprowadzone wymuszenia. Za proces 

wydajny uważano proces, który uznano za stabilny, 

wydolny i wycentrowany [11].  

Observations were conducted in order to 

evaluate changes in the target function during 

configuration changes using the statistical methods of 

process control ���24. This made it possible to determine 

the scale of responses to the changes introduced. An 

efficient process was such that was considered to be 

stable, effective and aligned [11]. 
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Tab. 4 

General division into control groups with regard to the applied air treatment solution in accordance with tab. 3. 

Podział ogólny na grupy kontrolne ze względu na zastosowane rozwiązanie układu uzdatniania zgodnie z tab. 3. 

Compressor type Serial no. Control group 
BAUER VERTICUS 150 – 15 – 05 5108-1183 3 
BAUER MARINER 320D 5208-3667 3 
BAUER MARINER 320E 5208-3666 3 
BAUER MARINER 320E 5104-1720 3 
BAUER MARINER 250E 5101-0345 3 
Sauer & Sohn WP 5000 442 3 
EK – 7.5 – 3M 342 2 
EK2 – 150 183 1 
EK2 – 150M 2727 2 
EK2 – 150M 12833 2 
A3HW1M 4278/1035 1 

WYNIKI BADAŃ

Decyzję dotyczącą poziomu inwestycji 
związanych z sukcesywną modernizacją lub wymianą 
źródeł zasilania oparto na wynikach badań. Na wstępnym 
etapie badań odniesiono się do uzyskanych wyników 
pomiarów w latach 2002–2006.   

RESEARCH RESULTS

The decision regarding the level of investment 
related to the successive modernisation or replacement of 
air supply sources was based on research results. At the 
initial stage of the research, the authors referred to the 
results obtained in the years 2002–2006.  

Fig. 2 The histogram of empirical distribution of measurement 
data with control limits (�̅ = 90.6 �� ∙ ���, � = 25, ���

25
= 0, 

���
26

= 50 �� ∙ ���) for compressor ��2 − 150. 

Rys. 2 Histogram rozkładu empirycznego danych 
pomiarowych z granicami kontrolnymi (�̅ = 90.6 �� ∙ ���, � = 25,

���
25

= 0, ���
26

= 50 �� ∙ ���) dla sprężarki ��2 − 150. 

Fig. 3 The graphic test of normality of distribution of empirical data. 

Rys. 3 Graficzny test normalności rozkładu danych empirycznych. 

Na rys. 2 przedstawiono rozkład pomiarów 
zawartości $�	 wykonanych dla systemu wyposażonego 
w sprężarkę �!2 − 150 przed modernizacją, zgodnie 
z tab. 4. Wyniki wykonanych pomiarów ����

 leżą powyżej 
górnej granicy tolerancji ����

���, nie spełniając tym samym 
jednego z krytycznych wymagań jakościowych ���.
Przedstawiony przykład obrazuje krańcowo niewydolny 
proces produkcyjny. Na histogramie odniesiono jego 
przebieg do zdefiniowanych granic specyfikacji wymagań 
���. W przypadkach gdy uzyskanie poprawy jest
ograniczone lub niemożliwe, dalsze działania należy 

Fig. 2 presents the distribution of measurements 
of $�	 content performed for the system equipped with 
an �!2 − 150 compressor prior to modernisation, in 
concord with tab. 4. The results of ����

 measurements
are above the upper tolerance limit ����

���, thus failing to 
meet one of the critical quality requirements ���. The
presented example illustrates an extremely inefficient 
production process. The histogram presents the process 
course referenced to the defined limits of ���
specification. In cases when the possibility for 
improvement is limited or impossible, further actions 
should involve a technological leap usually associated 
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powiązać z wykonaniem skoku technologicznego, 

zazwyczaj związanego z zastosowaniem nowego rodzaju 

maszyn, technologii, zmiany SOP itp. Powyższe działania 

w konsekwencji mogą doprowadzić do zmniejszenia 

rozrzutu procesu. Testowanie normalności rozkładu27 dla 

danych empirycznych można przeprowadzić np.  

z zastosowaniem testu AD28 � rys. 3.

Teoretycznie dla rozkładu normalnego 

odchylenie standardowe populacji � składającej się 

z � pomiarów daje rozproszenie standardowe 	��̅
wartości średniej �̅ wynoszące 	��̅ � 	

√�
 [12]. Przyjmuje 

się, że dla ustabilizowanego procesu pod kontrolą 

statystyczną rozproszenie wartości średnich �̅� dla 

poszczególnych serii pomiarowych nie powinno 

przekraczać granic kontrolnych znajdujących się  

w odległości 	�3 ∙ ��̅	 od wyznaczonej linii centralnej 

będącej średnią globalną �̿ � �

�
∙ ∑ 	�̅��

�  [11]. Wyznaczone 

tak granice kontrolne zakresu zmienności zawierają 

około 99,73% wszystkich wartości dla rozkładu 

normalnego. Analizowany proces nie jest pod kontrolą 

statystyczną, gdyż rozproszenie wyników jest większe  

i znacznie wykracza poza wyznaczone granice tolerancji. 

Sugeruje to, że na proces oddziałuje zjawisko 

deterministyczne powodujące zwiększenie rozproszenia 

procesu, odbiegające od jego naturalnej zmienności. Daje 

to pole do ulepszania procesu poprzez oddziaływanie na 

niektóre jego parametry.  

Na rys. 4. przedstawiono porównanie sprężarek 

w odniesieniu do maksymalnej zawartości ���
wynoszącej dla powietrza oddechowego na warunki 

hiperbaryczne ���
��� � 5,0 ∙ 10��� ∙ 	�� [10]. Zgodnie 

z oczekiwaniami, przedstawione na rys. 5 wyniki 

pomiarów pokazują, że najbardziej efektywnym 

rozwiązaniem było zastosowanie systemu 

�%��&%	250&. Modernizacja sprężarki &( � 7,5 � 3	
jest do zaakceptowania. Wyniki pomiarów uzyskane dla 

sprężarki �3�*1 odbiegają znacznie od wyników 

zarówno dla �%��&%	250&, jak i	&( � 7,5 � 3.

W ramach kontroli procesu produkcji powietrza 

oddechowego każdy rodzaj źródła zasilania badanej 

populacji rozpatrywano oddzielnie. Do prowadzenia 

bieżącej kontroli wykorzystano metodę statystycznego 

zarządzania jakością ��� realizowaną za pomocą kart 

kontrolnych [12,11]. Karty kontrolne służyły 

monitorowaniu jakości procesu poprzez kontrolę 

położenia i zmienności wyników pomiarów względem 

określonych granic tolerancji. Na rys. 6 przedstawiono 

uzyskane wyniki pomiarów ���, które naniesiono na 

kartę kontrolną29 �+ �%30. Karty kontrolne pozwoliły 

na monitorowanie wartości dla poszczególnych 

pomiarów pochodzących z kwartalnego sprawdzenia 

zawartości ��� zbieranych na karcie �+	– górny wykres

na rys. 5.  

Po dodaniu każdego punktu obliczana jest 

globalna wartość średnia �̅ oraz dolna i górna granica 

odniesiona do trzech wartości średniej odchylenia 

standardowego ,̅ z pomiarów �3 ∙ ,̅, za wyjątkiem 

punktów odstających. Punkty odstające zaznaczane są na 

czerwono i leżą poza przyjętymi granicami. Karta 

ruchomego rozstępu % znajduje się poniżej karty 

indywidualnych obserwacji �+ – dolny wykres na rys. 6. 

W związku ze stosowaną metodą nie ma ona ustalonej 

wartości dla pierwszego pomiaru. Na podstawie 

kolejnych wartości średnich ruchomego rozstępu %-----
obliczana jest przybliżona wartość średniego odchylenia 

standardowego ,̅ dla każdej porcji zebranych pomiarów,

with the use of a new type of machinery, technologies, 

changes in SOP, etc. The above measures may in 

consequence lead to a reduction in process variability. 

Testing of the normality of distribution27 of empirical data 

can be carried out using for instance the AD28 � fig. 3.

Theoretically, for a normal distribution the 

standard deviation for the	� population consisting of 

� measurements gives a standard distribution 	��̅ of the 

mean value	�̅ amounting to	��̅ � 	

√�
 [12]. It is assumed 

that for a stabilised process under statistical control,  the 

distribution of mean values �̅� for individual 

measurement series should not exceed the control limits 

located within the distance	�3 ∙ ��̅ from the designated 

central line constituting the global mean �̿ � �

�
∙ ∑ 	�̅��

�

[11]. The thus established control limits of the variability 

range contain approximately 99.73% of all values for the 

normal distribution. The analysed process is not under 

statistical control, as the spread of results is greater and 

well beyond the set tolerance limits. This suggests that 

the process is influenced by a deterministic phenomenon 

causing an increase in process variability deviating from 

natural. This gives the field for process improvement by 

introducing changes in some of its parameters.  

Fig. 4 presents a comparison of compressors 

with respect to the maximum content of ��� in the case 

of breathing air for hyperbaric conditions amounting to 

���
��� � 5.0 ∙ 10��� ∙ 	�� [10] As expected, the 

measurement results presented in fig. 5 show that the 

most effective solution consists in the use of 

the	�%��&%	250& system, however modernisation of 

the &( � 7.5 � 3	 compressors is also acceptable. The

measurement results obtained for the �3�*1
compressor depart significantly from those obtained both 

for the �%��&%	250& and	&( � 7.5 � 3.

As part of the control of the breathing air 

production process, each type of air supply source was 

considered separately. The control was performed using 

the statistical quality management method	���
implemented with the use of control charts [12,11]. The 

control charts were used to monitor process quality 

through the control of location and variability of 

measurement results in relation to the defined tolerance 

limits. Fig. 6 presents the obtained ��� measurement

results recorded on a control chart29 �+ � %30. The 

control charts were used to monitor the quality of 

particular quarterly ��� content measurements collected 

in chart �+	– upper	graph	in	fig. 5.

Upon the summation of each point, the global 

mean value �̅ and the upper and lower limit is referenced 

to the three values of the mean standard deviation	,̅ from 

measurements	�3 ∙ ,̅, with the exception of outliers.

Outliers are marked in red and are located outside the 

accepted limits. The movable range chart % is located 

below the individual observations chart �+ – bottom 

graph in fig. 6. Due to the method used there is no fixed 

value for the first measurement. Successive mean values 

of the movable range %	-----are used to calculate the

approximate value of mean standard deviation ,̅ for each 

portion of collected measurements used to calculate the 

limits for individual measurements	�+. The calculations

were performed using standard statistical software – 

�����9.

The distribution of measurements shown in 

control charts �+ � % in fig. 6 indicates that the air 

quality is compliant with the specification.  
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wykorzystywana do obliczenia granic dla pomiarów 

indywidualnych �+. Do obliczeń użyto standardowe 

oprogramowanie statystyczne �����9.

Z rozkładu pomiarów przedstawionych na 

kartach kontrolnych �+ � % rys. 6 wynika, że jakość 

powietrza odpowiada specyfikacji. Wszystkie pomiary  

znajdują się poniżej górnej granicy tolerancji ::��. Poza 

linią kontrolną ;��31 występują zakłócenia specjalne 

zarówno na karcie �+ i ruchomego rozstępu	%-----. Gdy na 

kartach kontrolnych nie zaobserwowano występowania 

rozregulowań rozumianych jako przekroczenie granic 

tolerancji czy stałych trendów, można założyć, że proces 

znajduje się pod kontrolą statystyczną32. 

All measurements are below the upper tolerance 

limit ::��. Beyond the control line ;��31 distortions 

occur both on chart �+ and the moving range chart	%-----.

When the control charts did not show irregularities 

understood as the exceedance of the tolerance limits or 

constant trends, it could be assumed that the process is 

under the statistical contro32. 

Fig. 4 Consecutive 
���
 concentration measurement results in the breathing air for various compressors in the years 2002–2013. 

Rys. 4 Kolejne wyniki pomiarów stężenia 
���
 w powietrzu oddechowym dla różnych sprężarek w latach 2002–2013. 

Fig. 5 The distribution of �	 measurement results in control chart �� � �� obtained for �������	320� compressor. 

Rys. 5 Rozkład wyników pomiarów �	 na karcie kontrolnej �� � �� uzyskanych dla sprężarki �������	320�. 
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Na rys. 6 przedstawiono histogram rozkładu 

danych empirycznych dla sprężarki �%��&%	320�.

Rozpatrywany rozkład znajduje się wewnątrz granic 

specyfikacji, pomimo tego występują w nim pomiary  

w strefie GGO33 oraz poza ;�� świadczące 

o rozregulowaniu. W celu oceny zdolności procesu stosuje 

się miary punktowe �� i ���. Wskaźnik rozrzutu ��34 

wyraża potencjalną zdolność procesu do wypełnienia 

krytycznych wymagań jakościowych ���, jeśli wartość 

obranego do monitoringu parametru procesu będzie 

oscylowała w środku granic specyfikacji <;��; ���>. 
Wskaźnik ten jest odniesieniem zakresu granic 

specyfikacji ;�� � ��� do sześciokrotnej wartości 

odchylenia standardowego ,	 dla procesu: �� � ��	
	�	

�∙
 .

Wartość wskaźnika powinna być większa od jedności 

�� ? 1. Wskaźnik wycentrowania ��� wskazuje 

potencjalną zdolność rzeczywistą procesu, uwzględniając 

jego aktualne wypośrodkowanie i rozrzut. Jako wskaźnik 

��� przyjmuje się wartość mniejszą z odległości globalnej 

wartości poprawnej, liczonej najczęściej jako wartość 

średnia globalna �̿ dla monitorowanego parametru

w przyjętym czasie od granic specyfikacji  

��� � min A��	
��
�∙

; 	 �̿����
�∙�

B.

W przypadku oceny zdolności procesu do 

wypełnienia krytycznych wymagań jakościowych ���
rzeczywisty wskaźnik zdolności procesu ���35 powinien 

być co najmniej większy od jedności ��� ? 136.

Analizowanie wskaźników daje możliwość identyfikacji 

występowania zakłóceń deterministycznych, które 

powodują niestabilność procesu. W przypadku gdy 

wartość obu wskaźników jest taka sama, można 

stwierdzić, że proces jest stabilny z punktu widzenia jego 

wypośrodkowania. W zależności od potrzeb wskaźniki 

można obliczyć na etapie kwalifikacji maszyn37 i oceny ich 

zdolności krótko-38 lub długoterminowej. W tym 

przypadku wskaźniki przyjmują odpowiednio oznaczenia 

�� , ��� i 	��, ���.

Fig. 6 presents an empirical data distribution 

histogram for the �%��&%	320� compressor. The

considered distribution falls within the specification 

limits. The distribution under consideration is within the 

specification limits, although there are measurements in 

the GGO33 zone and outside the ;�� that indicate poor 

alignment.  

To assess the process capability, point measures 

�� and ��� are used. The dispersion index ��34 expresses 

the potential capacity of the process to meet critical 

quality requirements ���, if a monitored process 

parameter oscillates within the specification limits 
<;��; ���>. This index constitutes the reference range of 

the ;�� � ��� specification limits to sixtuple standard 

deviation value ,	of the process: �� � ��	
	�	

�∙
 . Its value 

should be greater than unity �� ? 1. Process alignment 

index ���  shows real potential process capability taking 

into account its current alignment and spread. The 

assumed ��� index is a smaller value from the distance of 

the global correct value commonly calculated as the 

global mean �̿ for the monitored parameter within the 

defined time from specification limits 

��� � min A��	
��
�∙

; �̿����
�∙�

B.

In the case of process capability assessment 

regarding the fulfilment of quality requirements ��� the

real process capability index ���35 should be at least 

greater than unity ��� ? 136. The analysis of the above 

indexes gives us the opportunity to identify an occurrence 

of deterministic disturbances that lead to process 

instability. If the value of both indicators is the same, it 

can be concluded that the process is stable from the point 

of view of its alignment. Depending on the needs the 

indices can be calculated at the stage of machine 

qualification37 and its short-38 or long-term assessment 

with regard to capability. In this case the indices are 

marked respectively as �� , ��� and 	��, ���.

Fig. 6 The histogram of empirical distribution of measurement data with the control limits (�̅ � 19.15 ! ∙  ��, # � 21, D$% � 0, G$% � 50 ! ∙  ��) for the 
MARINER 320D compressor. 

Rys. 6 Histogram rozkładu empirycznego danych pomiarowych z granicami kontrolnymi (�̅ � 19,15 ! ∙  ��, # � 21, D$% � 0, G$% � 50 ! ∙  ��) dla sprężarki 

MARINER 320D. 
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Udział wyników przekraczających górną granicę 
zawartości �	� i $�	 dla grup kontrolnych badanych
systemów zgodnie z tab. 3–4 zebrano w tab. 5. 

The share of results exceeding the upper limit of 

�	� and $�	 contents in control groups of the tested
systems in accordance with tab. 3–4 is collectively 
presented in tab. 5. 

Tab. 5 

The share of results exceeding the upper limit of ��� and  ��� contents in control groups in accordance with tab. 3–4 in the years 2002–2013. 

Udział wyników przekraczających górną granicę zawartości ��� i  ��� dla grup kontrolnych systemów zgodnie z tab. 3–4 w latach 2002–2013. 

Compressor type 
Control 
group 

Frequency of non-compliances with quality requirements 
��� in cl. II breathing air [%] 

�	� $�	
EK2 – 150 1 20 66.60 
A3HW1M 2 8.69 44.92 
EK2 – 150M 2 14.81 44.23 
EK 7.5 – 3M 2 16.17 23.52 
Sauer & Sohn WP 5000 3 10.91 12.72 
BAUER MARINER 250E 3 10 4,00 
BAUER MARINER 320E 3 4.54 4.54 
BAUER VERTICUS 180 – 15 

– 5 
3 25 3.57 

BAUER MARINER 320D 3 9.52 0 

Największy udział wyników niezgodnych �	�dla 
nowego systemu jest zastanawiający. Te same systemy 
filtracji jak dla "�#�� &���'�#� 180 − 15 − 5 
stosowane w innych systemach sprężania grupy  
3 mieściły się w węższych granicach niezgodności 
5 − 10% przekroczeń wymaganej granicy ����

��� =

0,05%	. Wynika stąd, że nawet najnowocześniejsze 
systemy filtracji nie są odporne na wpływy związane  
z nieprzestrzeganiem �	� przez operatora w zakresie 
nadzoru urządzeń i przy pobieraniu próbek kontrolnych.  

Dla systemów zmodernizowanych grupy 2 wg. 
tab. 3–4. wyniki pomiarów przekraczających  zawartość 
����

��� = 0,05%	 oscylowały w zakresie 8,69%–16,17%. 
Systemy niezmodernizowane grupy 1 wg. tab. 5. 
wykazywały około 20% przekroczeń granicy 
����

��� = 0,05%	. 
W zakresie usuwania $�	 najbardziej skuteczne 

jest zastosowanie rozwiązań grupy 3, dla której udział 
niezgodności zawiera się w granicach od 3,57% do 4,54% 
– tab. 5. Dla grupy 2 w zależności od systemu sprężania i 
zastosowania tego samego systemu filtracji udział 
niezgodności oscyluje w zakresie od 23,52% do 44,92% 
% − tab. 5. Najwięcej niezgodności obserwuje się dla 
grupy 1, występuje ich około 66,6% − tab. 5. 
Zastosowanie nowoczesnych systemów filtracji nie 
zapewnia spełnienia wymagań jakościowych ��� na 
zadawalającym poziomie ze względu na wykorzystywanie 
wyeksploatowanych systemów sprężania. Te same 
systemy filtracji zastosowane wraz z nowymi systemami 
sprężania są wielokrotnie skuteczniejsze i powodują 
zmniejszenie liczby niezgodności dla $�	: do 4% dla 
���'��� 250� oraz do 3,57% w przypadku 
&���'�#� 180 − 15 − 05.

Mała podatność na modernizację systemów 
zapewnienia powietrza oddechowego w większości 
sytuacji wynika z niskiej odporności starych systemów na 
błędy operatora. Wpływ tych zagrożeń powodował 
znaczne skrócenie żywotności wkładów filtrujących,  
a zatem zwiększał koszty eksploatacji, nie zapewniając 
dostatecznej stabilności procesu.  

Dla analizowanych systemów zebranych w tab.  
5. wyliczono wartości średnie �̅ oraz błąd wartości

The greatest share of non-compliant �	� results
obtained for the new system is odd. The same filtration 
systems is used in the "�#�� &���'�#� 180 − 15 − 5 
and in other compression systems of the third group, yet 
it indicated narrower non-compliance levels of 5 − 10% 
with regard to the required limit of  ����

��� = 0.05%	. This
shows that even the most modern filtration systems are 
not resistant to the operator’s non-compliance with the 
�	� in the area of equipment inspection and in the 
process of taking control samples. 

In the case of the modernised systems of group 
2, in accordance with tab. 3–4. Measured results 
exceeding the content ����

��� = 0.05%	 oscillate within 
a range of between 8.69%–16.17%. The non-modernised 
systems of group 1, as shown by tab. 5. indicated 
approximately 20% of limit exceedances ����

��� = 0.05%	. 
With regard to $�	 content reduction the most

efficient solution is that applied for group 3, where the 
share of non-compliances falls between 3.57% and 4.54% 
– tab. 5. In the case of group 2, depending on the 
compression system and the use of the same filtration the 
share of non-compliances oscillates within the range 
between 23.52% and 44.92% % − tab. 5. Most non-
compliances are observed in group 1, i.e. approximately 
66.6% − tab. 5. The use of modern filtration systems does 
not meet the quality requirements of CTQ at a satisfactory 
level due to the use of exhausted compression systems.  
The same filtration systems used with new compression 
systems are by many times more effective and lead to  
a reduction in the number of inconsistencies for $�	: up 
to 4% in the case of the ���'��� 250� and up to 3.57% 
for the &���'�#� 180 − 15 − 05.

The poor modernisation opportunities of the air 
supply systems are mainly due to the older systems being 
more prone to operator error. Such hazards have caused  
a significant reduction in the service life of filter 
cartridges, thus increasing operating costs and not 
ensuring sufficient system stability.  

Tab. 5 collectively presents mean values �̅
calculated for the tested systems and the error value ∆�̅
for the inference significance at the technical level of 
) = 0.05. The results are presented in fig. 7. The
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średniej ∆�̅ dla istotności wnioskowania na poziomie 

technicznym przy D � 0,05. Wyniki przedstawiono na rys. 

7. Różnice wartości średnich �̅ są istotne pomiędzy 

systemami nowymi a klasycznymi. 

differences between mean values �̅ obtained by new and 

legacy systems are significant. 

Fig. 7 Mean values �̅ ' ∆�)� � 0.95*	for �	 content measurements in various compression systems in the years 2002–2013. 

Rys. 7 Średnie �̅ ' ∆�)� � 0,95*	dla pomiarów zawartości �	 dla różnych systemów sprężania w latach 2002–2013. 

Tab. 6 

A summary of process capability indicators in relation to ensuring H2O content within the specification limits of +���
∈ -./. � 0; 	2/. � 3. 0 ∙ 40��5 ∙ 6��7.

Zestawienie wskaźników zdolności procesu zapewnienia zawartości H2O dla granic specyfikacji 
���
∈ -8�8 � 0; 	9�8 � 5,0 ∙ 10��! ∙  ��7. 

Hierarchy Control group Compressor type �� ���
Operative systems 

1 3 MARINER 320D 1.68 1.29 

2 3 MARINER 320E-1 1.14 1.06 

3 3 VERTICUS 139 1.13 1.09 

Periodically inoperative systems 

4 3 VERTICUS 0.93 0.89 

5 3 MARINER 320E – 2 0.91 0.77 

6 3 MARINER 250E 0.76 0.69 

7 3 Sauer & Sohn WP 5000 0.5 0.36 

8 2 EK – 7.5 – 3M 0.43 0.21 

Completely inoperative systems 

9 2 A3HW1M 0.25 –0.16 

10 2 EK2 – 150M – 2 0.25 –0.17 

11 1 EK2 – 150 0.17 –0.28 

Dla analizowanych systemów zebranych w tab. 

5. wyliczone wskaźniki zdolności procesu do wypełnienia 

krytycznych wymagań jakościowych ��� dla zawartości

��� odniesionej do wymagań dla powietrza 

oddechowego klasy II na poziomie ��� ∈ 

<��� � 0; 	;�� � 5,0 ∙ 10��� ∙ 	��> zebrano w tab. 6. 

Systemy niezdolne całkowicie wymagają rotacji. 

ANALIZA DANYCH ARCHIWALNYCH 

Zgodnie z przyjętą procedurą wszelkie zapisy 

pomiarów krytycznych dla systemów sprężania i filtracji 

wykonanych w latach 2002–2006 zgromadzono w bazie 

danych pomiarów laboratoryjnych. Stanowiła ona 

podstawę do analizy skutków wprowadzanych zmian  

w fazie doskonalenia procesu. Wyniki uzyskanych  

Calculated process capability indicators for the 

analysed systems as listed in tab. 5 with regard to the 

fulfilment of critical quality requirements ��� in relation 

to ��� content with reference to the requirements for 

class II breathing air at the level of  ��� ∈ <��� �
0; 	;�� � 5.0 ∙ 10��� ∙ 	��> are collectively presented in 

tab. 6. The completely inoperative systems require 

rotation. 

ARCHIVE DATA ANALYSIS 

In concord with the adopted procedure, all 

records of critical measurements for compression and 

filtration systems made in the years 2002-2006 were 

collected in the laboratory measurement database. It 

provided the basis for analysing the effects of introduced  
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pomiarów z 2002 r. przedstawiono na rys. 8. 

Wyodrębniono dwie grupy pomiarów 

odstających, które zaznaczono linią czerwoną. Po 

identyfikacji przyczyn i braku uzasadnienia 

ekonomicznego, organizacyjnego lub technicznego 

najmniej wydolne systemy eliminowano, zastępując je 

nowocześniejszymi. Na rys. 9 przedstawiono rozkład 

wyników pomiarów zawartości ��� w 2003 r., a na rys. 

10 w 2004 r, w obszarze zakreślonym przedstawiono 

wyniki pomiarów laboratoryjnych, obrazujące 

zidentyfikowane nieprawidłowe40 wskazania 

elektrolitycznego wilgotnościomierza laboratoryjnego 

�& � 7. Ten sam rozkład przedstawiono na karcie 

kontrolnej – rys. 11. Na rys. 12. zaznaczono pomiary, 

które wykonano dla okrętowych systemów 

hiperbarycznych, a następnie błędnie ujęto w bazie 

danych pomiarowych systemów sprężania i filtracji.  

Wyniki pomiarów systemów hiperbarycznych 

pokazały zanieczyszczenie systemów magazynowych  

i dystrybucji. Na rys. 14–15 przedstawiono zbiorcze 

zestawienie wartości wykonanych pomiarów w latach 

2002–2006 przed i po eliminacji wartości odstających lub 

nieprawidłowo zakwalifikowanych. Ze wstępnej liczby 

wykonanych 861 pomiarów zawartości ��� po eliminacji 

do dalszej analizy i prowadzenia wnioskowania 

statystycznego na etapie doskonalenia procesu 

pozostawiono 817 pomiarów. Na rys. 13 przedstawiono 

zbiorcze zestawienie danych pomiarowych uzyskanych  

w latach 2002–2006. Pomiary przedstawiono w sposób 

chronologiczny w kolejności ich obserwacji.  

changes in the process improvement phase. The results of 

the measurements obtained in 2002 are presented in Fig. 

8. Two groups of outliers were determined, which were

marked with a red line. After identifying the reasons and 

the lack of economic, organisational or technical 

justification, the least efficient systems were eliminated 

and replaced with more modern ones. 

Fig. 9 presents the distribution of  ��� content 

measurement results in 2003, whereas Fig.10 in 2004, the 

circled areas present laboratory measurement results 

showing the identified incorrect indications40 of the 

�& � 7 laboratory electrolyte moisture meter. The

same distribution is presented on the control chart – Fig. 

11. Fig. 12 indicates the measurements that were made 

for naval hyperbaric systems, and then incorrectly 

included in the measurement database of compression 

and filtration systems. 

The results of measurements of hyperbaric 

systems showed contamination of storage and 

distribution systems. Fig. 14–15 present a summary of the 

value of measurements carried out in the years 2002-

2006 before and after the elimination of outliers or 

incorrectly qualified values. From the initial number of 

861 measurements of ��� content, after an elimination 

for further analysis and statistical inference at the stage of 

process improvement, 817 measurements were left.  

Fig. 13 presents a summary of measurement data 

obtained in the years 2002-2006. The measurements are 

presented chronologically in the order of their 

observations. 

Fig. 8 Scatter diagram of �	 content measurement results in 2002:	�̅ �
6.27 ∙ 10��! ∙  ��, # � 111, 8�8 � 0,	9�8 � 5.0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Rys. 8 Wykres rozrzutu dla wyników pomiarów zawartości �	 w 2002 
r.:	�̅ � 6,27 ∙ 10��! ∙  ��, # � 111, 8�8 � 0,	9�8 � 5,0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Fig. 9 Scatter diagram of �	 content measurement results in 2003 after 
the elimination of �% � 1 � 125 compressor:	�̅ � 6.4 ∙ 10��! ∙  ��, 
# � 156, 8�8 � 0,	9�8 � 5.0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Rys. 9 Wykres rozrzutu dla wyników pomiarów zawartości �	 w 2003 r. 
po eliminacji sprężarki �% � 1 � 125:	�̅ � 6,4 ∙ 10��! ∙  ��, # � 156, 
	8�8 � 0,	9�8 � 5,0 ∙ 10��! ∙  ��. 
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Fig. 10 Scatter diagram for �	 content measurements in 2004 r.:	�̅ �
8.94 ∙ 10��! ∙  ��, # � 166, 8�8 � 0,	9�8 � 5.0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Rys. 10 Wykres rozrzutu dla wyników pomiarów zawartości �	 w 2004 
r.:	�̅ � 8,94 ∙ 10��! ∙  ��, # � 166, 8�8 � 0,	9�8 � 5,0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Fig. 11 Control chart �� � �� for �	 measurement contents in 
2004 with the erroneous measurements 	�� � 7 in the circle. 

Rys. 11 Karta kontrolna �� � �� dla pomiarów zawartości �	 
w 2004 r. z zaznaczonymi pomiarami błędnymi 	�� � 7. 

Fig. 12 Scatter diagram for �	 content measurements in 2005:	�̅ �
8.84 ∙ 10��! ∙  ��, # � 200, 8�8 � 0,	9�8 � 5.0 ∙ 10��! ∙  ��. 

Rys. 12 Wykres rozrzutu dla wyników pomiarów zawartości �	 
w 2005 r.:	�̅ � 8,84 ∙ 10��! ∙  ��, # � 200, 8�8 � 0,	9�8 � 5,0 ∙ 10��! ∙
 ��. 

Fig. 13 Chronological summary of �	 content results in the years 
2002–2006 constituting a comparative distribution for the inference 
regarding future changes in technology. 

Rys. 13 Chronologiczne zestawienie	pomiarów zawartości �	 
w latach 2002–2006 stanowiące rozkład porównawczy dla 
wnioskowania o późniejszych zmianach technologii. 

Fig. 14 Mean values diagram with the absolute error �̅ ' ∆�)� � 0.95* 
for �	 content measurements in particular years in the period between 
2002–2006.  

Rys. 14 Wykres średnich wraz z błędem bezwzględnym 
 �̅ ' ∆�)� � 0,95* dla pomiarów zawartości �	 w poszczególnych 
latach w okresie 2002–2006.  

Fig. 15 Mean values along with the absolute error �̅ ' ∆�)� � 0.95* for 
�	 content measurements in the years 2002–2006 after the 
elimination of outliers. 

Rys. 15 Średnie wraz z błędem bezwzględnym �̅ ' ∆�)� � 0,95*	dla 
pomiarów zawartości �	 w latach 2002–2006 po eliminacji wartości 
odstających.  
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Większość pomiarów $�	 wykonanych w latach 
2002–2006 znajduje się powyżej wymaganej górnej 
granicy specyfikacji, a ich rozkład po usunięciu punktów 
odstających, dla których udało się znaleźć przyczynę 
deterministyczną, można uznać za stochastyczny i przyjąć 
jako rozkład praktyczny do wnioskowania 
statystycznego. Takie wnioskowanie jest niezwykle 
rzadko stosowane ze względu na brak danych do 
zbudowania wiarogodnych stochastycznych rozkładów 
praktycznych. Prowadząc przez około piętnaście lat 
systemowe obserwacje, udało się zebrać na tyle bogaty 
materiał eksperymentalny, że takie wnioskowanie stało 
się możliwe41.  

WYDAJNOŚĆ PROCESU

Średnio występowanie niezgodności dla $�	 za
lata 2002–2004 kształtowało się na poziomie poniżej 
10%, co odpowiada około 2,78*42, czyli wydajność 
procesu +
�43 określona jako produkt zaaprobowany 
w pierwszym podejściu wynosi w przybliżeniu 
+
� ≳ 90%. Jest to poziom niezadawalający, wymagający 
zmian, gdyż jak można przyjąć na podstawie analizy 
przebiega on już praktycznie pod kontrolą statystyczną  
i poza zmianą technologii nie ma innej metody 
podniesienia zdolności procesu.  

Rozwiązanie sytuacji problemowej polegającej 
na możliwości wykonania skoku technologicznego dzięki 
zastosowaniu nowszych systemów sprężania i filtracji 
hamowane było barierą finansową i czasową. Ze względu 
na brak środków należało skoncentrować się na 
racjonalizacji procesu polegającego na systematycznym 
wdrażaniu rozwiązań modernizacyjnych grupy 2  
i w ograniczonym zakresie nowszych systemów sprężania 
i filtracji grupy 3 w celu poprawy jakości procesu 
zapewnienia powietrza oddechowego na warunki 
hiperbaryczne.  

Rozwiązania modernizacyjne dają możliwość 
częściowego usprawnienia procesu do czasu pokonania 
bariery finansowej pozwalającej na wykonanie skoku 
technologicznego. Zastosowanie nowych systemów 
sprężania, może się zbliżyć do spełnienia wymagań 
jakościowych w zakresie minimum 4, 5 ∙ *, co odpowiada 
zgodnie z tab. 7 wydajności procesu na poziomie 
+�� > 99,87% i liczbie defektów na milion wykonanych 
analiz44 ���	 < 1350. Wartość +�� nazywana jest 
wydajnością cyklu produkcyjnego45 i jest 
prawdopodobieństwem � zajścia zdarzenia polegającego 
na niewystąpieniu defektów , = 0 w rozpatrywanym 
odcinku czasu.  

Do oszacowania tego prawdopodobieństwa 
używa się teoretycznego rozkładu Poissona, gdyż 
zdarzenia polegające na wystąpieniu niezgodności są 
stosunkowo rzadkie i stąd uznaje się, że są wzajemnie 
niezależne. Rozkład Poissona jest granicznym rozkładem 
binominalnym dla zdarzeń rzadkich i ma postać formuły: 

�-,, ./ = ��∙	
�

�!
, gdzie . jest oczekiwaną liczbą zdarzeń 

polegających na wystąpieniu niezgodności, którą można 
obliczyć jako prawdopodobieństwo częstościowe 
wynoszące . = 1 − ���

���
. W rozpatrywanym przypadku 

. = 0,00135, a wzór na prawdopodobieństwo można 

uprościć: �-, = 0, ./ = ��∙	
�

�!
0
��

= ���.

Wydajność ta +�� ≡ �-, = 0, ./
w rozpatrywanym przypadku wyniesie +�� = ���,���� ≅ 

Most $�	 measurements performed in 2002-
2006 are above the required upper specification limit, 
and their distribution after removing the outliers for 
which a deterministic cause has been found, can be 
considered as stochastic and accepted as a practical 
distribution for statistical inference. 

Such an inference is extremely rarely applied 
due to the lack of data allowing to build reliable stochastic 
practical distributions. By conducting systemic 
observations for about fifteen years, it was possible to 
collect a rich enough experimental material enabling this 
type of inference41.  

PROCESS YIELD

The average occurrence of non-compliances 
with regard to $�	 in the years 2002–2004 was below 
10%, which corresponds to ca 2,78*42,i.e. process yield 
+
�43 defined as a product approved in the first attempt is 
approximately +
� ≳ 90%. This is an unsatisfactory level 
that requires changes, because, as can be assumed on the 
basis of analysis, it is already practically under statistical 
control and apart from the change in technology, there is 
no other method of increasing the process's capability. 
The solution to the problem consisting in the possibility 
of making a technological leap thanks to the application of 
newer compression and filtration systems was hindered 
by the financial and time-related barriers. 

Due to the lack of funds, it was necessary to 
focus on process rationalisation consisting in a systematic 
implementation of group 2 modernisation solutions and, 
to a limited extent, the provision of new compression and 
filtration systems from group 3 in order to improve the 
quality of the process of supply of breathing air for 
hyperbaric conditions. Modernisation solutions give the 
possibility of a partial improvement of the process until 
the financial barrier allowing for the technological leap is 
overcome. The use of new compression systems may 
bring us closer towards the fulfilment of quality 
requirements in the minimum range of 4. 5 ∙ *, which
according to tab. 7 corresponds to the process yield at the 
level of +�� > 99.87% and the number of defects per one 
million performed analyzes44 of ���	 < 1350.

The +��value is referred to as production cycle 
yield45 and constitutes the probability � of an occurrence 
of an event consisting in the absence of defects , = 0 in 
a considered period of time. To estimate this probability, 
Poisson's theoretical distribution is used, as incidents 
involving an occurrence of non-compliances are relatively 
rare and hence considered to be mutually independent. 

The Poisson distribution is a limit binomial 
distribution for rare events and takes the form of  

a formula: -,, ./ = ��∙	
�

�!
 , where λ is the expected number 

of incidents involving a non-compliance, which can be 
calculated as a frequency probability of . = 1 − ���

���
. 

In the considered case . = 0.00135, and the
probability formula can be reduced as follows: 

�-, = 0, ./ = ��∙	
�

�!
0
��

= ��� . Such yield +�� ≡

�-, = 0, ./ will in this case amount to +�� = ���.���� ≅

0.998. Quality measurements for the ��� ����� method 
are presented in tab.7 
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0,998. Miary jakości dla metody ��� ���	

przedstawiono w tab. 7 

Tab. 7 

The share of non-compliances as percentages and parts per million >>  in the function of multiplied factor of normal standard deviations ?. 

Udział niezgodności w procentach i częściach na milion >>  w funkcji krotności normalnych odchyleń standardowych ?. 

Standard deviation factor ��� non-compliances H�� non-compliances

1� 691462	��	 31% 

2� 308538	��	 69.2% 

2.5� 158655	��	 84.2% 

2.8� 96800	��	 90.3% 

3� 66807	��	 93.3% 

4� 6210	��	 99.4% 

4.5� 1350	��	 99.87% 

5� 233	��	 99.977% 

6� 3.4	��	 99.99966% 

WYNIKI 

Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników 

badań powietrza oddechowego przeznaczonego do celów 

hiperbarycznych przeprowadzonych w latach 2002–

2007. W tym czasie powietrze oddechowe przeznaczone 

do celów hiperbarycznych nadal odbiegało od stawianych 

wymagań jakościowych ���, choć w konsekwencji 

przeprowadzonych prac modernizacyjnych uzyskano 

wyraźną poprawę. Na rys. 17 przyjęto wnioskowanie 

oparte na niepewności standardowej K � 1	L� ≅ 0,68N,
w odróżnieniu od rys. 16, dla którego zastosowano 

wnioskowanie statystyczne oparte na niepewności 

rozszerzonej K � 2	L� ≅ 0,95N.
Z porównania rys. 16 i rys. 17 wynika, że 

wnioskowanie oparte na teoretycznym rozkładzie 

normalnym nie pozwala na bezsporne stwierdzenie, że 

wynik z 2007 r. odbiega od pomiarów wcześniejszych, 

gdyż istotność D� dla tego wnioskowania zawiera się 

w przedziale D� ∈ <0,05; 0,32> i jest za wysoka 

w stosunku do powszechnie przyjmowanej wartości 

krytycznej D�LKON P 0,05.

RESULTS 

The following is a summary of the results of tests 

on breathing air for hyperbaric purposes carried out in 

the years 2002-2007. At that time, the breathing air 

intended for hyperbaric purposes was still different from 

the established ��� quality requirements, although as

a consequence of the implemented modernisation works 

a marked improvement was achieved. In fig. 17, the 

inference based on the standard uncertainty K � 1	L� ≅
0.68N was assumed, in contrast to fig. 16, where the 

statistical inference based on the expanded uncertainty 

K � 2	L� ≅ 0.95N was applied.

The comparison between fig. 16 and fig. 17 

shows that the inference based on theoretical normal 

distribution does not allow to indisputably state that the 

result from 2007 differs from earlier measurements, as 

the significance D� for this inference is included in the 

range of D� ∈ <0.05; 0.32> and is too high in relation to the 

commonly accepted critical value D�LKON P 0.05.

Fig. 16 The diagram of mean values of �	 content measurements 
with expanded uncertainty 
̅���

' ∆
̅���
)@ � 2* for normal distribution. 

Rys. 16 Wykres wartości średniej z pomiarów zawartości �	 wraz 
z niepewnością rozszerzoną 
̅���

' ∆
̅���
)@ � 2* dla rozkładu 

normalnego. 

Fig. 17 The diagram of mean values of  �	 content measurements 
with standard uncertainty 
̅���

' ∆
̅���
)@ � 1* for normal distribution. 

Rys. 17 Wykres wartości średniej z pomiarów zawartości �	 wraz 
z niepewnością standardową 
̅���

' ∆
̅���
)@ � 1* dla rozkładu 

normalnego. 
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Dzieje się tak z powodu degeneracji danych 
zawierających porównywalny poziom błędów 
przypadkowych i systematycznych. Zmienność 
systematyczna związana jest z różną konfiguracją 
systemów, dla których wyniki pomiarów są uśredniane. 
Typowe wnioskowanie statystyczne dla dużej próbki  
o liczności powyżej � > 30 opiera się zazwyczaj na 
rozkładzie normalnym. Założenie o normalności rozkładu 
bierze się z przyjętej minimalizacji zmienności 
systematycznej do przynajmniej o rząd mniejszego 
poziomu niż zmienności przypadkowej, która może być 
traktowana jak „biały szum” mający rozkład normalny. 
Zaproponowane tutaj wnioskowanie w obszarze 
porównywalnego poziomu błędu przypadkowego  
i systematycznego może być prowadzone jedynie wtedy, 
gdy do dyspozycji pozostaje dostatecznie dużo danych 
historycznych tworzących rozkład praktyczny 
analizowanej zmiennej losowej.  

WNIOSKOWANIE

Do utworzenia rozkładu praktycznego mogą 
posłużyć zestawy wyników badań zawartości $�	
w powietrzu oddechowym do 2006 r. Zebrano bazę 
� = 818 wyników pomiarów dla użytkowanych
systemów do zapewnienia powietrza oddechowego na 
warunki hiperbaryczne od 2002 do 2006 r. Prowadząc 
wnioskowanie dla 2007 r., w którym wykonano 1 = 119 
pomiarów, należy dla bazy pomiarów historycznych 
wybrać następujące po sobie 1 = 119 pomiarów 
i obliczyć dla nich wartość średnią. Następnie 
przesuwając się o jeden pomiar, należy obliczyć kolejną 
wartość średnią.  

W ten sposób utworzy się rozkład empiryczny 
wartości średnich liczący � = � − 1 − 1 = 698 wartości
– rys. 18. Potem postawiono pytanie, jak często 
w przeszłości występowała średnia �̅����-1 = 119/ ≅

0,403 � ∙ ��� otrzymana dla 2007 r. lub niższa. Można 
stwierdzić, że nie występowała ona w ogóle. Wynika stąd, 
że intuicyjnie obserwowana wyraźna zmiana dla 2007r., 
znajduje pełne potwierdzenie przy wnioskowaniu 
opartym na rozkładzie empirycznym.  

Przeprowadzenie powyższego wnioskowania 
nie pozwoliło na określenie jego istotności na podstawie 
prawdopodobieństwa częstościowego �, gdyż liczba 
przypadków 1 wystąpienia obserwowanej różnicy 
w 2007r. wyniosła zero 1 = 0. Dlatego powtórzono 
wnioskowanie dla kolejnych kwartałów 2007r., 
postępując analogicznie jak poprzednio.  

This is due to the degeneration of data 
containing a comparable level of random and systematic 
errors. Systematic variability is related to the different 
configuration of systems for which the measurement 
results are averaged. A typical statistical inference for  
a large sample of  � > 30 is usually based on a normal 
distribution. The assumption of normality of distribution 
comes from the adopted minimisation of systematic 
variability to at least a lesser order than that of accidental 
variation, which can be treated as "white noise" with  
a normal distribution. The proposed inference in the area 
of a comparable level of an accidental and systematic 
error can only be carried out if there is enough historical 
data available making up the practical distribution of the 
random variable analysed. 

INFERENCE

Sets of test results for the content of $�	 in the
breathing air until 2006 can be used to create a practical 
distribution model. The � = 818 base of measurement 
results was collected with regard to the used systems to 
provide the breathing air for hyperbaric conditions from 
the years 2002 to 2006. In the inference for the year 
2007, in which 1 = 119 measurements were made, for 
the purposes of the base of historical measurements it is 
required to select consecutive measurements and 
calculate their average value. 

Then, moving by one measurement, another 
average value should be calculated. This way we will 
obtain the following empirical distribution of mean 
values: � = � − 1 − 1 = 698 – fig. 18. Next, the question
was posed how often in the past the mean �̅����
-1 = 119/ ≅ 0.403 � ∙ ��� occurred that was obtained in 
2007 or a lower value. It is possible to observe that it had 
not occurred at all. Thus, it results that the intuitively 
observed clear change in 2007 is fully confirmed by the 
inference based on empirical distribution.  

Conducting the above inference did not allow to 
determine its significance on the basis of the frequency 
probability � , because the number of cases 1 of an 
occurrence of the observed difference in 2007 amounted 
to 1 = 0. For this reason, the inference was repeated for 
subsequent quarters of 2007, following the same 
procedure as before. 
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Fig. 18 Histogram of frequency of occurrence of average	�	 measurement values in the years 2002–2006 and the average value in 2007 for # � 119	and 
the average �̅����)A � 119* ≅ 0.403	! ∙  

��. 

Rys. 18 Histogram częstości występowania wartości średnich pomiarów �	 w latach 2002–2006 oraz wartość średnia dla 2007 r. dla # � 119	i średniej 
�̅����)A � 119* ≅ 0,403	! ∙  

��. 

Fig. 19 The histogram of frequency of occurrence of average	�	 measurement values in the years 2002–2006 and for the 3rd quarter of 2017 for # = 27 and 
the average �̅���	����)A � 27* ≅ 0.518	! ∙  ��. 

Rys. 19 Histogram częstości występowania wartości średnich z pomiarów �	 w latach 2002–2006 oraz dla III kw. 2007 r. dla # = 27 i średniej �̅���	����
)A � 27* ≅ 0,518	! ∙  ��. 

Dla trzeciego kwartału 2007 r. dla liczności 

próby Q � 27 otrzymano wartość średnią �̅���	����
LQ � 27N � 0,5183	� ∙ 	��. Dla rozkładu praktycznego 

o liczności K � 766 wynik ten lub mniejszy wystąpił 

R � 7 razy – rys. 19. Stąd częstościowe 

prawdopodobieństwo � występowania wartości 

�̅���	����LQ � 27N 	� 0,5183	� ∙ 	�� wynosi � � �

�
� �

���
≅

0,01. Zakładając, że prawdopodobieństwo � jest średnio 

statystyczne, można przyjąć jego wartość jako istotność 

prowadzonego wnioskowania statystycznego D� S 0,01.

W oparciu o rozkład praktyczny dla 2007r. 

zaobserwowano bezspornie, na poziomie ufności 

�- ? 99%, efekt różnicujący podjętych działań związanych 

ze zmianami technologii w stronę wyraźnej poprawy 

wypełnienia wymagań jakościowych ��� dotyczących

zawartości ��� w powietrzu oddechowym.

In the 3rd quarter of 2007 the average value 

�̅���	����LQ � 27N � 0.5183	� ∙ 	�� was obtained for the 

sample with  Q � 27. In the case of a practical distribution 

with the size of K � 766 the result was the same or 

smaller by R � 7 times – fig. 19. Hence the frequency 

probability � of an occurrence of the value �̅���	����LQ �
27N 	� 0.5183	� ∙ 	�� amounts to � � �

�
� �

���
≅ 0.01.

Assuming that the probability � is statistically average, it 

is possible to adopt the significance level of the conducted 

statistical inference of D� S 0.01. Based on a practical 

distribution for 2007, at the confidence level �- ? 99%,

the differentiating effect was observed of actions 

undertaken in relation to changes in technology towards 

a clear improvement in meeting the quality requirements 

��� with regard to ��� content in the breathing air. 

A similar analysis was carried out in relation to ���
content.  
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Podobną analizę wykonano dla zawartości ���.

Do przeprowadzenia wnioskowania na 

podstawie rozkładu praktycznego posłużono się, jak w 

przypadku zawartości ���, wynikami badań zawartości 

���. Zebrano bazę � � 871 średnich wyników pomiarów 

dla użytkowanych systemów do zapewnienia powietrza 

oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe za lata 

2002–2006. Prowadząc wnioskowanie dla 2007r., 

wykonano � � 119 pomiarów zawartości ���
i utworzono rozkład empiryczny wartości średnich  

o liczności 	 � � � � � 1 � 751 – rys. 20. Sprawdzono,

jak często występowała wartość średnia z 2007r. 

�̅����LQ � 	119N � 0,03%� lub mniejsza w rozkładzie 

empirycznym, na K � 751 średnich z rozkładu 

praktycznego dla próby prostej o liczności Q � 119.
Otrzymana wartość średnia �̅	����LQ � 119N ≅ 0,03%� dla 

2007 r. wystąpiła wcześniej R � 259 razy	– rys. 20. Stąd 

częstościowe prawdopodobieństwo � występowania 

wartości �̅	����LQ � 119N � 0,03%�/� wynosi 

� � �

�
� ���

���
≅ 0,34.

Przyjmując to prawdopodobieństwo � jako 

średnio statystyczne, można założyć jego wartość jako 

istotność prowadzonego wnioskowania statystycznego 

D� S 0,34. Wynika stąd, że ze statystycznego punktu

widzenia nie ma powodu sądzić, że w 2007r. 

zaobserwowano istotną statystycznie zmianę  

z możliwością popełnienia błędu � rodzaju D�
polegającego na odrzuceniu prawdziwej hipotezy zerowej 

�� o braku występowania różnicy w próbie prostej dla 

2007 r. w stosunku do lat 2002–2006 na poziomie 

D� S 0,34.

The inference based on a practical distribution, 

as in the case of ��� content, used the conducted ���
measurements. The base of � � 871 average 

measurement results was collected for the operated 

systems of supply of breathing air for hyperbaric 

conditions in the years 2002–2006. While performing the 

inference for 2007 � � 119 measurements on ���
content were made and an empirical distribution was 

created with the count of 	 � � � � � 1 � 751 – fig. 20. 

The frequency of an occurrence of the average value 

�̅����LQ � 	119N � 0.03%�	or a smaller value was checked 

in the empirical distribution, from K � 751 average 

values from the practical distribution for a simple sample 

with the count of Q � 119. The obtained average value 

�̅	����LQ � 119N ≅ 0.03%� for 2007 was previously 

obtained R � 259 times	– fig. 20. Therefore, the frequency 

probability � of an occurrence of value �̅	����LQ � 119N �
0.03%�/� is � � �

�
� ���

���
≅ 0.34.

Assuming that the probability � is statistically

average, it is possible to adopt the significance level of the 

conducted statistical inference of D� S 0.34. This means

that from the statistical point of view there is no reason to 

believe that in 2007 a statistically significant change was 

observed with the possibility of making an � error of D�
type consisting in the rejection of the true zero hypothesis 

�� of the lack of an occurrence of a difference in a simple 

sample in 2007 in relation to years 2002–2006 at the 

level  D� S 0.34.

Fig. 20 The histogram of average values of 
	� measurement values in the years 2002–2006 and the average	�̅	����	)A � 119* � 0.03% . 

Rys. 20 Histogram wartości średnich pomiarów zawartości 
	�	w latach 2002–2006 oraz średniej �̅	����	)A � 119* � 0,03%  z 2007r. 
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W oparciu o rozkład praktyczny dla 2007r. nie 

zaobserwowano efektu różnicującego podjętych działań 

związanych ze zmianami technologii w stronę wyraźnej 

poprawy wymagań jakościowych ��� dotyczących 

zawartości ��� w powietrzu oddechowym dopuszczonym 

na warunki hiperbaryczne, przeciwnie niż dla zawartości 

���.

Przeprowadzenie wnioskowań statystycznych 

dla innych lat i innych zanieczyszczeń nie wykazało 

skokowej zmiany w kierunku zapewnienia warunków do 

spełnienia wymagań jakościowych ��� na wyższym 

poziomie niż dla okresu porównawczego. Daje się jedynie 

zauważyć powolną, sukcesywną poprawę w kierunku 

lepszego wypełniania wymagań jakościowych ���.

KONTROLA PROCESU 

W procesie walidacji weryfikowano wydajność 

procesu  i spełnienie wymagań jakościowych ��� dla 

produktu. Na rys. 21 przedstawiono rozkład 

średnich		�̅������� � dla wyników pomiarów kontrolnych

procesu w odniesieniu do zawartości ��� względem 

rozkładu normalnego przy współczynniku rozszerzenia 

K � 2. Obniżenie zawartości �̅�� w fazie monitorowania 

ma charakter trwały, a uzyskane odpowiedzi 

modernizowanego systemu są lepsze jakościowo niż  

w latach 2002–2006. Na podstawie rozkładu wartości 

średnich �̅������� � pomiarów wyodrębniono dwie grupy 

pomiarów: grupę I dla lat Q ∈ L2002 � 2006N i grupę II dla 

Q ∈ L2007 � 20013N.
W wyniku przeprowadzonego wnioskowania 

statystycznego wykazano wcześniej istotną zmianę 

jakościową dla pomiarów zawartości ���, która nastąpiła 

w latach 2006–2007. W kolejnych latach miało miejsce 

dalsze udoskonalanie systemu, co potwierdzają różnice 

występujące pomiędzy obserwacjami z lat Q ∈ L2007 �
2008N i 2009 r. Od 2009 r. uzyskiwane wyniki pomiarów 

w większości systemów nowych i zmodernizowanych 

utrzymują się w granicach określonych wymaganiami 

jakościowymi ���.

Based on the practical distribution for 2007, no 

differentiating effect was noted in relation to the actions 

undertaken with regard to the changes in technology 

towards a clear improvement in the fulfilment of quality 

requirements ��� regarding ��� content in the breathing 

air approved for hyperbaric conditions, contrary to the 

content of ���.
The conducted statistical inferences for other 

years and other pollutants did not show a significant 

change towards ensuring the conditions to meet the 

quality requirements ��� at a higher level than in the

comparative period. It is only possible to notice a slow, 

successive improvement towards a better fulfilment of 

the quality requirements	���.

PROCESS CONTROL 

The validation process verified the process 

efficiency and the level of fulfilment of quality 

requirements ��� by the product. Fig. 21 presents the 

distribution of mean values �̅������� � of process control

measurements with regard to ��� content in relation to 

normal distribution with the coverage factor K � 2. The

reduction of �̅�� content in the monitoring phase is of 

permanent character and the obtained responses of  

a modernised systems are qualitatively better than in the 

years 2002–2006. Based on the distribution of mean 

values �̅������� � of measurements two groups of 

measurements were obtained: group I for years 

Q ∈ L2002 � 2006N and group II for Q ∈ L2007 � 2013N.
As a result of the conducted statistical inference 

it was previously possible to indicate qualitative changes 

in ��� content measurements which occurred in the

years 2006–2007. In subsequent years further system 

improvements took place, which is confirmed by the 

differences between the observations from years 

Q ∈ L2007 � 2008N and 2009. Since 2009, the obtained 

measurement results in the majority of new and 

modernised systems remain within the limits set by the 

quality requirements ���.

Fig. 21 The diagram of average values of �	 content measurements with extended uncertainty 
̅���
' ∆
̅���

)@ � 2*, for the inference based on a normal 
distribution. 

Rys. 21 Wykres wartości średniej z pomiarów zawartości �	 wraz z niepewnością rozszerzoną 
̅���
' ∆
̅���

)@ � 2*, przy wnioskowaniu na podstawie 
rozkładu normalnego. 
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Założono, że na aktualnym poziomie 

technologicznym zadawalające będzie spełnienie 

krytycznych wymagań jakościowych ��� przy pierwszym

podejściu H�� , czyli przy poziomie wydajności procesu 

H�� U 90%, co odpowiada około	� ≅ 2,8. Ten poziom 

okresowo został osiągnięty, gdyż uzyskano H�� � 100 �
8,84 U 91,16% – rys. 22.

It was assumed that at the current technological 

level it would be satisfactory to meet the critical quality 

requirements ��� in the first attempt H�� , i.e. with the 

process yield level of H�� U 90%, which corresponds to 

approximately � ≅ 2.8. This level was periodically 

achieved: H�� � 100 � 8.84 U 91.16% – fig. 22.

Fig. 22 Number of non-compliances and resources allocated due to 
the necessity of carrying out a repeated air analysis in the years 2002–
2013. 

Rys. 22 Liczba występujących niezgodności i poniesionych nakładów 
finansowych związanych z koniecznością wykonania powtórnej analizy 
powietrza w latach 2002–2013. 

Fig. 23 Changes in the number of non-compliances for particular groups of 
pollutants with the division into selected periods in the years 2002–2012. 

Rys. 23 Zmiany udziałów liczby niezgodności dla poszczególnych grup 
zanieczyszczeń z podziałem na wybrane okresy w latach 2002–2012. 

W latach 2009–2013 udział próbek 

niespełniających wymagań kształtował się poniżej 

H�� P 14%. Zmniejszająca się liczba niezgodności 

spowodowała wymierne oszczędności finansowe 

wynikające z braku konieczności wykonywania 

ponownych analiz laboratoryjnych46 produktów. Na rys. 

23.przedstawiono liczby niezgodności dla zawartości 

poszczególnych zanieczyszczeń powietrza oddechowego 

uzyskane w latach 2002–2013. 

Obniżeniu liczby niezgodności w zakresie 

zawartości ��� nie towarzyszyło proporcjonalne 

zmniejszenie liczby defektów w zakresie zawartości ���.

Wskazuje to na ograniczenia obecnie stosownej 

technologii. Dalszą poprawę można osiągnąć jedynie 

poprzez jej zmianę.  

ZAKOŃCZENIE 

Prowadząc badania i wdrożenia w latach 2002–

2017, osiągnięto zdolność procesu otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego 

dopuszczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne  

w Siłach Zbrojnych RP wahającą się w zakresie 

2,5� � 3,0� – tab. 7.

Pokazano, że realizacja celu pracy może być 

osiągnięta w sposób efektywny przy zastosowaniu metod 

wykorzystanych w podejściu ������	
, które użyto do 

diagnozowania zakresu potrzebnej modernizacji na 

każdym etapie prac jako podstawowego zadania 

projektowego. Przy racjonalizacji procesów 

produkcyjnych zakłada się dążenie do trwałego 

przekroczenia poziomu 6�.

Obserwując proces otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego 

dopuszczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne  

w Siłach Zbrojnych RP, można w sposób pewny dojść do  

In 2009-2013, the share of non-compliant 

samples was below H�� P 14%. The decreasing number of 

non-compliances resulted in measurable financial savings 

resulting from the lack of necessity to perform laboratory 

re-analyses46 of products. Fig. 23 shows the number of 

non-compliances regarding the content of particular 

breathing air pollutants obtained in the years 2002-2013. 

The reduction of the number of non-compliances 

in the content of ��� was not accompanied by 

a proportional reduction in the number of defects in 

���content. This indicates limitations of the currently 

used technology. Further improvement can only be 

achieved by its modification.  

SUMMARY 

In the course of the research and 

implementation carried out in the years 2002–2017, the 

achieved capability of the process of production, storage 

and distribution of breathing air approved for use in 

hyperbaric conditions in the Polish Armed Forces was 

between 2.5� � 3.0� – tab. 7.

It was demonstrated that the implementation of 

the work objective can be accomplished in an effective 

way using the methods of the ������	
 approach, with

the purpose of diagnosis of the scope of the necessary 

modernisation at each stage of the works as the basic 

project task. In the rationalisation of production 

processes it is assumed to strive towards permanent 

exceedance of the level of 6�.

While conducting observations of the process of 

production, storage and distribution of the breathing air 

approved for use in hyperbaric conditions in the Polish 

Armed Forces, one can safely conclude that with the 

current state of the available technology, it is not possible 

to achieve such a level of process capability for the whole 

system. On the other hand, when looking at the technical  
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wniosku, że przy obecnym stanie dostępnej techniki nie  

jest możliwe osiągnięcie takiego poziomu zdolności 

procesu dla całego systemu. Z drugiej strony śledząc 

rozwiązania techniczne i opisy dostępnej na rynku 

techniki, trudno nie ulec wrażeniu, że osiągnięcie 

zdolności procesu na poziomie 4,5� powinno być 

w zasięgu ręki, jeżeli dysponuje się dostatecznymi 

środkami na inwestycje.  

WNIOSKI KOŃCOWE 

W wyniku realizacji projektu udało się 

wypracować ważne wnioski, które stoją w opozycji do 

powszechnie aprobowanych przekonań: 

1. Obecny stan techniki w warunkach 

eksploatacyjnych nie pozwala na osiągnięcie 

wyższej niż 3� zdolności procesu otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego przeznaczonego na tlenowe 

warunki hiperbaryczne. Historia urządzeń 

sprężających, silników napędowych i typowych 

instalacji inżynierii chemicznej jest długa  

i obfitowała w rewolucyjne zmiany technologii. 

Przyglądając się systemom do otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego przeznaczonego na tlenowe 

warunki hiperbaryczne, trudno jest się oprzeć 

wrażeniu, że urządzenia te reprezentują główny 

nurt postępu technicznego. Poddając pod 

głosowanie inżynierów poziom zdolności tego 

procesu, na podstawie oglądu dostępnej 

techniki, niewielki odsetek inżynierów 

odnosiłby się sceptycznie do tezy, że zdolność na 

poziomie 4,5� nie jest w ich przypadku 

gwarantowana. Jednak okazuje się, że nie jest to 

możliwe przy zetknięciu z krytycznymi 

wymaganiami jakościowymi ��� jak  

w standardach ����. Wydaje się, że wymagania 

te zostały przyjęte bez dostatecznej wiedzy  

o potrzebach i stanie technologii. Można śmiało 

powiedzieć, że klasyczne wymagania 

obowiązujące w Polsce przed przystąpieniem do 

���� były bardziej pragmatyczne, 

z wyłączeniem problematyki bezpieczeństwa 

pożarowego. 

2. Ze względu na stosunkowo niski stan zdolności

procesu otrzymywania, utrzymywania  

i dystrybucji powietrza oddechowego 

przeznaczonego na tlenowe warunki 

hiperbaryczne nie można zrezygnować  

z laboratoryjnej kontroli jakości.

3. Inwestowanie w modernizację i rotowanie 

moralnie przestarzałej techniki nie przynosi 

obecnie skoku w zwiększeniu zdolności procesu 

otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji

powietrza oddechowego przeznaczonego na 

tlenowe warunki hiperbaryczne.

Wydaje się wręcz niewiarogodne, że na 

aktualnym etapie rotacji urządzeń zastąpienie systemów 

nowszymi nadal nie przynosi gwałtownych skoków 

jakościowych z punktu widzenia procesu otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego 

przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne  

w Siłach Zbrojnych RP. Prawdopodobnie działa tu 

współczynnik skali, gdyż dzisiejsze inwestycje stanowią 

mały ułamek w stosunku do liczby eksploatowanych  

solutions and descriptions of the technology available on  

the market, it seems that achieving the process capability 

of 4.5σ should be within reach provided that sufficient 

investment funds are available. 

FINAL CONCLUSIONS 

As a result of the project, important conclusions 

have been drawn that stand in opposition to the widely 

accepted beliefs: 

1. The current technique and operating conditions 

do not allow to achieve the capability for 

production, storage and distribution of the

breathing air intended for hyperbaric oxygen 

conditions higher than 3�. The history of

compression devices, drive motors and typical 

installations of chemical engineering is long and 

abounds in revolutionary changes in technology. 

When looking at systems for the production,

storage and distribution of the breathing air for 

hyperbaric conditions, it is difficult to resist the

impression that these devices represent the 

mainstream of the technical progress. If we were 

to ask engineers to vote on the level of capability 

of this process on the basis of an overview of the 

available technique, a small percentage of them

would be sceptical with regard to the thesis that

they do not guarantee the capability level of 

4.5�. However, it appears that this is not

possible when it comes to the fulfilment of

critical quality requirements ��� or ����
standards. It seems that these requirements 

have been adopted without sufficient knowledge 

of the needs and state of technology. It can be 

safely said that the standards that were in force 

in Poland before joining ���� were more 

pragmatic, excluding the fire safety issues.

2. Due to the relatively low capability of the 

process of production, storage and distribution 

of breathing air for hyperbaric conditions it is 

not possible to resign from laboratory quality

control.

3. Investing in the modernisation and rotation of 

obsolete technology does not currently lead to 

an increase in the capability of the process of 

production, storage and distribution of

breathing air intended for hyperbaric oxygen 

conditions.

It seems quite unbelievable that the current

stage of equipment rotation and replacement with newer 

systems does not bring a rapid quality improvement from 

the point of view of the process of production, storage and 

distribution of breathing air for hyperbaric purposes in 

the Polish Armed Forces. Presumably, this is an effect of 

the scale factor as today's investments constitute a small 

fraction in relation to the number of devices used. 
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urządzeń. 
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1. Standardization Agreement – stanowi umowę, która określa procesy, przepisy, warunki dla wspólnych militarnych/technicznych procedur i wyposażenia, 
1. Standardisation Agreement – an agreement defining the processes, provisions, conditions concerning common military/technical procedures and 

equipment, 
2. STANAG 1458 Diving Gas Quality, 
2. STANAG 1458 Diving Gas Quality, 
3. STANAG 1372 ADivP-01(B) Allied Guide to Diving Operations, 
3. STANAG 1372 ADivP-01(B) Allied Guide to Diving Operations, 
4. Kontekst rozumiany jest tutaj jako otoczenie systemowe, czyli nadsystem do systemu zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza oddechowego, 
4. The context is understood as the systemic environment, i.e. the suprasystem to the system ensuring adequate quality of breathing air, 
5. Critical to Quality, 
5. Critical to Quality, 
6. Statistical Process Control, 
6. Statistical Process Control, 
7. (D-Define)definiuj, (M-Measure) zmierz, (A-Analyze) analizuj, (I-Improve) doskonal, (C-Control) kontroluj, 
7. D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control, 
8. Standard Operational Procedures, 
8. Standard Operational Procedures, 
9. (S-Strenghts) mocne/(W-Weakness) słabe strony, (O-Opportunities) szanse, (T-Threatens) zagrożenia, 
9. S-Strengths/W-Weakness, O-Opportunities, T-Threats, 
10. Quality Function Deployment, 
10. Quality Function Deployment, 
11. Failure Mode and Effects Analysis, 
11. Failure Mode and Effects Analysis, 
12. Statistical Process Control, 
12. Statistical Process Control, 
13. Zastosowanie wybranych kart kontrolnych procesu oraz oszacowanie wskaźników zdolności procesu, 
13. Utilisation of selected process control charts and estimation of process capability indicators, 
14. Zrezygnowano z metod statystycznego projektowania eksperymentów ze względu na stosunkowo dobrze poznane mechanizmy i modele zachodzących 

podczas eksperymentów zmian, 
14. It was decided to refrain from using statistical experiment design methods due to relatively well-known mechanisms and models of changes occurring 

during the experiments, 
15. Faza algorytmu postepowania, 
15. Procedure algorithm phase, 
16. Nadsystemu, 
16. Suprasystem, 
17. Za które przyjęto dziesięć podstawowych warunków: rzetelność/dokładność, aktualność, adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, wydajność, 

niezawodność, mobilność, doświadczenie/SOP, redundancję, 
17. i.e. the following ten basic conditions: precision, currency, adequacy, compatibility, maintenance-freeness, efficiency, reliability, mobility, experience/SOP, 

redundancy, 
18. Quality Function Deployment, 
18. Quality Function Deployment, 
19. Diagnoza rozumiana jest tutaj jako sformułowanie wniosków dotyczących stanu systemu na podstawie badania zachodzących w nim i na nim procesów 

lub jedynie efektów ich działania, pozwalająca z reguły na sformułowanie prospektywnych rekomendacji, 
19. Diagnosis is understood as a formulation of conclusions regarding system condition on the basis of examination of processes occurring in it or only of 

their effects, usually allowing the formulation of prospective recommendations, 
20. Failure Mode and Effects Analysis, 
20. Failure Mode and Effects Analysis, 
21. Spodziewanych jest wiele interakcji, 
21. Numerous interactions are expected, 
22. Stwarzające w przeszłości najwięcej problemów w procesie zapewnienia jakości dla powietrza hiperbarycznego, ze względu na największą liczbę 

występujących przekroczeń zawartości CO� oraz H�O w laboratoryjnych badaniach okresowych, 
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22. Which in the past posed the majority of problems in the process of ensuring quality of hyperbaric air due to the greatest number of exceedances of CO� 
and H�O levels in laboratory periodic tests, 

23. SECURUS Bauer System, 
23. SECURUS Bauer System, 
24. Statistical Process Control, 
24. Statistical Process Control, 
25. DGT (LCL) – dolna granica tolerancji, 
25. DGT (LCL) – lower tolerance limit. – LCL stands for Lower Control Limit, 
26. GGT (UCL) – górna granica tolerancji, 
26. GGT (UCL) – upper tolerance limit. – UCL stands for Upper Control Limit,  
27. Gdy dane pomiarowe nie podlegają rozkładowi normalnemu należy dopasować inny rozkład lub wykonać ich transformacje np. Johnsona, Boxa-Coxa, 
27. When the measurement data do not fall within the normal distribution it is required to match them with a different distribution or perform their 

transformations, e.g. Johnson's, Box-Cox's, 
28. Anderson-Darling test, 
28. Anderson-Darling test, 
29. Control Chart, 
29. Control Chart, 
30. Moving Range – karta ruchomego rozstępu, gdzie rozstęp to wartość bezwzględna różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami w sąsiednich 

próbkach, 
30. Moving Range – a chart where the range is an absolute value of the difference between two consecutive measurements in neighbouring samples, 
31. Górna linia kontrolna, 
31. Upper control line, 
32. Należy przez to rozumieć, że zostały skompensowane błędy systematyczne, a w procesie można jedynie zaobserwować błędy przypadkowe przy 

stosowanych dokładnościach prowadzenia obserwacji, 
32. It should be understood that systematic errors have been compensated for, and in the process, it is possible to observe only incidental errors in relation 

to the applied accuracies of the conducted observations, 
33. Górna granica ostrzegania G 2 ∙ s̅, 
33. Upper warning limit G 2 ∙ s̅, 
34. W skrajnie niewydolnych procesach, jeśli poprawa wskaźnika 	C! jest niemożliwa, należy podjąć działania w celu całkowitej zmiany procesu, np. poprzez 

wymianę maszyny, 
34. If in extremely inefficient processes, the improvement of the 	C! index is impossible, actions should be taken to completely change the process, e.g. by 

replacing the machine, 
35. Poprawa wskaźnika C!"	zazwyczaj jest możliwa do realizacji przez operatora, 
35. An improvement of C!"	index is usually possible to achieve by operator, 
36. Zaleca się, o ile to możliwe, aby wartość wskaźnika wynosiła C!" I 1,33. W firmach, dla których jakość produktu jest priorytetowa, jak np. GM	lub	Ford, 

przyjmuje się wartość wskaźników zdolności na poziomie co najmniej C!, C!" I 1,67, 
36. If possible, it is recommended that the value of the Cpk index is equal to C!" I 1.33. In companies for which product quality is a priority, such as 

GM	lub	Ford, the value of capability indicators should at least be equal to C!, C!" I 1.67, 
37. Np. po zakupie i montażu, 
37. E.g. after the purchase and installation, 
38. Np. przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, 
38. E.g. before the commencement of serial production, 
39. Wskaźniki kontrolne po odrzuceniu dwóch pomiarów błędnych (błąd obsługi), 
39. Control indicators after the rejection of two erroneous measurements (operator’s mistakes), 
40. Awaria urządzenia, 
40. Equipment failure, 
41. Nie wyklucza to prowadzenia wnioskowania opartego na rozkładach teoretycznych, 
41. This does not eliminate the possibility to conduct inference based on theoretical distributions. 
42. Miara jakości w 6σ tzw.  Sigma quality level, 
42. Quality measurement in 6σ, i.e. Sigma quality level, 
43. Final Yield, 
43. Final Yield, 
44. Defects per million opportunities, 
44. Defects per million opportunities, 
45. Throughput Yield, 
45. Throughput Yield, 
46. Udział niezgodności można rozpatrywać w kontekście nadplanowych nakładów finansowych związanych z wymaganym wykonaniem ponownej analizy 

kontrolnej po korekcji systemu, 
46. The share of non-compliances may can be considered in the context of over-estimated funds related to the required performance of a re-analysis 

following system correction. 
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THE INVENTION AND DEVELOPING OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER TECHNOLOGY 

POWSTANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGII ECHOSONDY WIELOWIĄZKOWEJ 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОЛУЧЕВОГО ЭХОЛОТА 

ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER MEHRSTRAHL-ECHOLOT-TECHNOLOGIE 

APARICIÓN Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE ECOSONDAS MULTIHAZ 

Artur Grządziel, Mariusz Wąż 

Polish Naval Akademy, Gdynia, Poland 
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

When a man has mastered the ability to travel by sea, he began to wonder what is the depth clearance   under the keel and how to measure the depth. 
Initially, only coastal shipping was practiced. Cargo ship sailing, fishery, underwater scientific research, recreational diving as well as resource exploration 
and operation of submarine cables and pipelines laying were developing dynamically in this part of the continental shelf. That is why accurate bathymetric 
information was of great importance to masters, scientists, fishermen, ship-owners and all seafarers. 
Cartographic compilation of even a primitive nautical chart was a huge challenge. It was a painstaking process and required, first and foremost, a large 
amount of data, which was primarily obtained through not efficient measurements. As technology progresses, new techniques and methods of ocean 
exploration have developed. The technology, systems, devices and instruments of underwater exploration have gone through a long way of change, 
modernization and improvements, ultimately creating the potential for a bottom surface visualization as three-dimensional spatial models. A significant role 
has been played by multibeam echosounder which revolutionized the hydrographic surveys and proved to be efficient means of hydrographic and 
oceanographic surveys.  
Keywords: leadline, sounding machine, acoustic sounder, multibeam echosounder. 

Kiedy człowiek opanował umiejętność podróżowania drogą morską, zaczął się zastanawiać, jaka jest głębokość pod stępką i jak ją zmierzyć. Początkowo 
uprawiano jedynie żeglugę przybrzeżną. W tej części szelfu kontynentalnego dynamicznie rozwijała się żegluga statków handlowych, rybołówstwo, 
podwodne badania naukowe, nurkowanie rekreacyjne, eksploracja zasobów mineralnych, technologie układania kabli podmorskich i rurociągów. Rozwój 
tych gałęzi spowodował, że dokładna informacja batymetryczna odgrywała istotne znacznie dla kapitanów, armatorów, marynarzy, naukowców i rybaków. 
Opracowanie kartograficzne prymitywnej mapy morskiej było ogromnym wyzwaniem. Był to żmudny proces, wymagający przede wszystkim dużej ilości 
danych, które pozyskiwane były mało wydajnymi metodami pomiarowymi. Wraz z rozwojem technologii pojawiały się nowe techniki i metody eksploracji 
oceanów. Technologia, systemy, urządzenia i przyrządy do podwodnej eksploracji przeszły długą drogę zmian, modernizacji i ulepszeń, stwarzając 
ostatecznie ogromne możliwości wizualizacji powierzchni dna jako trójwymiarowych modeli przestrzennych. Ważną rolę w tych przemianach odegrała 
echosonda wielowiązkowa MBES (ang. Multibeam Echosounder), która zrewolucjonizowała badania hydrograficzne. Urządzenia MBES okazały się 
skutecznym środkiem badań zarówno hydrograficznych jak i oceanograficznych. 
Słowa kluczowe: sonda ręczna, sonda mechaniczna, echosonda, sonda wielowiązkowa. 
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Когда человек освоил навык путешествия морским путем, он начал задумываться, какова глубина под килем и как ее измерить. Первоначально 
занимались только прибрежным кораблеплаванием. В этой части континентального шельфа динамично развивалось плавание торговых суден, 
рыболовство, подводные научные исследования, рекреационный дайвинг, изучение минеральных ископаемых, технологии прокладывания 
подводных морских кабелей и трубопроводов. Развитие этих отраслей привело к тому, что точная батиметрическая информация имела большое 
значение для капитанов, судовладельцев, моряков, ученых и рыбаков. 
Картографическая разработка примитивной морской карты была сложной задачей. Это трудоемкий процесс, требующий большого количества 
данных, которые получали низкоэффективными измерительными методами. С развитием технологии появились новые техники и методики 
изучения океанов. Технология, системы, устройства и приборы для подводного изучения прошли длительный путь изменений, модернизации 
и совершенствования, создавая в результате возможности визуализации поверхности дна в виде трехмерных пространственных моделей. 
Большую роль в этих переменах сыграл многолучевой эхолот MBES (ang. Multibeam Echosounder), который революционизировал 
гидрографические исследования. Приборы MBES оказались эффективным средством как гидрографических, так и океанографических 
исследований. 
Ключевые слова: ручной лот, механический лот, эхолот, многолучевой эхолот. 

Als der Mensch die Fähigkeit beherrschte, auf dem Seeweg zu reisen, begann er sich zu fragen, was eigentlich die Tiefe unter dem Kiel ist und wie man 
diese misst. Zu Anfang wurde nur Küstenschifffahrt praktiziert. In diesem kontinentalen Teil des Festlandsockels entwickelten sich die Schifffahrt mit 
Handelsschiffen, die Fischerei, wissenschaftliche Unterwasserforschung, Sporttauchen, die Erkundung von Bodenschätzen, Technologien zur Verlegung 
von Seekabeln und Pipelines recht dynamisch. Die Entwicklung dieser Zweige führte dazu, dass genaue bathymetrische Informationen für Kapitäne, 
Reeder, Seeleute, Wissenschaftler und Fischer eine wichtige Rolle zu spielen begannen. Die kartografische Bearbeitung einer selbst primitiven 
Meereskarte war eine große Herausforderung. Es war ein mühsamer Prozess, der in erster Linie eine große Menge an Daten erforderte, die jedoch nur 
anhand ineffizienter Messverfahren gewonnen werden konnten. Mit der Entwicklung der Technologie erschienen neue Techniken und Methoden der 
Ozeanforschung. Technologien, Systeme, Geräte und Instrumente für die Unterwassererforschung haben durch Veränderungen, Modernisierungen und 
Verbesserungen einen langen Weg zurückgelegt und schließlich große Möglichkeiten geschaffen, die Oberfläche des Bodens als dreidimensionale 
räumliche Modelle zu visualisieren. Eine wichtige Rolle bei diesen Transformationen spielte das Multidirektionale Echolot MBES (Multibeam Echolot), das 
die hydrographische Forschung revolutionierte. MBES-Geräte erwiesen sich als effektives Mittel sowohl für die hydrographische als auch für die 
ozeanographische Forschung. 
Schlüsselwörter: Handsonde, mechanische Sonde, Echolot, Mehrstrahlsonde. 

Cuando el hombre consiguió dominar los viajes marítimos, comenzó a preguntarse cuál era la profundidad bajo la quilla y cómo medirla. Al principio sólo 
se desarrolló el transporte marítimo de cabotaje. En esta parte de la plataforma continental la marina mercante, la pesca, la investigación científica 
subacuática, el buceo recreativo, la exploración de recursos minerales, las tecnologías de tendido de cables y tuberías submarinas experimentaron un 
rápido desarrollo. El desarrollo de estas actividades trajo consigo la necesidad de contar con una información batimétrica precisa por parte de los 
capitanes, armadores, marinos, científicos y pescadores 
El desarrollo cartográfico de las primitivas cartas marinas fue un gran desafío. Fue un proceso arduo, que requirió sobre todo de una gran cantidad de 
datos, que se obtuvieron con unos métodos de medición poco eficaces. Con el desarrollo tecnológico, han surgido nuevas técnicas y métodos de 
exploración oceánica. La tecnología, los sistemas, dispositivos e instrumentos para la exploración submarina han cambiado, se han modernizado  
y mejorado enormemente, creando en última instancia inmensas oportunidades para visualizar la superficie del lecho marino como modelos espaciales 
tridimensionales. Un papel fundamental en estos cambios lo desempeñó la ecosonda multihaz MBES (ingl. Multibeam Echosounder), que revolucionó la 
investigación hidrográfica. Los dispositivos MBES han demostrado ser un medio eficaz de investigación hidrográfica y oceanográfica. 
Palabras clave: sonda portátil, sonda mecánica, ecosonda, sonda multihaz.  
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WSTĘP

Dziś w pomiarach głębokości dominują 

akustyczne metody badawcze ze względu na ich wysoką 

efektywność. Wśród nich zdecydowanie największą 

skutecznością charakteryzują się systemy echosond 

wielowiązkowych MBES (ang. Multibeam Echosounder), 

zdolne do jednoczesnego pomiaru głębokości  

w kilkudziesięciu punktach powierzchni dna. Zaleta ta  

z pewnością wpłynęła na wzrost popularności tych 

urządzeń, szczególnie w badaniach hydrograficznych. 

Nieograniczony dostęp i coraz niższe koszty produkcji 

MBES spowodowały, że coraz częściej zastępują one 

klasyczne sondy jednowiązkowe. 

PIERWSZE PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA DO 

POMIARU GŁĘBOKOŚCI

Dążenie człowieka do odkrycia i zbadania dna 

oceanu dało początek nowej nauce zwanej Hydrografią, 

która zrodziła ponad 3700 lat temu. Metody i technika 

pomiarów batymetrycznych rozwijały się na przestrzeni 

wieków od bardzo prostych i prymitywnych do 

skomplikowanych i w pełni zautomatyzowanych. 

Pierwsze ślady świadczące o mierzeniu głębokości 

odnalezione zostały na malowidłach egipskich 

grobowców. Egipcjanie do pomiaru niewielkich 

głębokości (do 20 metrów) używali tyczek, drzewców  

i lin. Pomiary te wykonywano głównie by zapewnić 

bezpieczną żeglugę w niewielkiej odległości od wybrzeża.  

Początkowo żeglarze mogli mierzyć głębokości 

tylko w akwenach płytkich, ich zainteresowanie skupiało 

się na lokalizowaniu niebezpieczeństw nawigacyjnych. Do 

tego celu wykorzystywali sondę ręczną (sondolinę) 

opuszczaną z burty statku. Pomiar głębokości polegał na 

zmierzeniu długości liny w momencie uderzenia ciężarka 

o dno. Ruch statku i prądy powierzchniowe powodowały 

niepionowe układanie się linki w toni wodnej co 

wpływało na dokładność pomiaru [1].  

Przez następne kilkanaście wieków niewiele się 

zmieniło. W XII wieku naszej ery wprowadzono kompas 

magnetyczny i unowocześniono przyrządy nawigacyjne. 

W wieku XV po odkryciu Ameryki i opłynięciu Afryki 

sonda ręczna wciąż pozostawała podstawowym 

urządzeniem pomiarowym. W 1490 roku Leonardo da 

Vinci stwierdził, że dźwięk rozchodzi się nie tylko  

w powietrzu ale również pod wodą [2]. Opisał on 

również, w jaki sposób za pomocą tuby można słuchać 

szumów pochodzących od odległych statków. Przez 

kolejne 200 lat technika wykonywania pomiarów 

batymetrycznych nie uległa radykalnym zmianom.  

W 1773 roku kapitan Constantine John Phipps 

opuścił na Morzu Norweskim z pokładu H.M.S Racehorse 

linę z obciążeniem 68 kg. Zmierzył on głębokość morza 

równą 1249 metrów [3]. W 1840 roku Sir James Clark 

Ross wykonał pierwszy głębokowodny pomiar na 

południowym Atlantyku rejestrując głębokość 4434 

metrów. Około 1850 roku oficer amerykańskiej 

marynarki wojennej kapitan Matthew Fontaine Maury 

stworzył pierwszy planszet batymetryczny północnego 

basenu Oceanu Atlantyckiego. Niestety planszet ten 

zawierał liczne błędy i nie odzwierciedlał rzeczywistej 

rzeźby dna.   

Od końca XIX wieku do początków XX wieku 

swoją świetność przeżywały sondy mechaniczne [4]. 

INTRODUCTION

Today acoustical research methods are used in 

depth measurements because of their high efficiency. 

Among those most effective are characterized by MBES 

(Multi-beam Echo Sounder), capable of simultaneous 

depth measurement in several dozen points of the bottom 

surface. This advantage has certainly increased the 

popularity of these devices, especially in hydrographic 

survey. Unrestricted access and ever-lower cost of MBES 

production have led them to increasingly replace classic 

single-beam sounders. 

FIRST DEPTH MEASURING INSTRUMENTS 

AND DEVICES 

The pursuit of man to discover and explore the 

bottom of the ocean gave birth to a new science called 

Hydrography, which was born more than 3700 years ago. 

The methods and techniques of bathymetric 

measurements have evolved over the centuries from very 

simple and primitive to complex and fully automatic ones. 

The first traces of the depth measurement were found in 

the paintings of the Egyptian tombs. The Egyptians used 

to measure the depths (up to 20 meters) using poles, 

spades and ropes. These measurements were mainly 

made to provide safe navigation a short distance from the 

coast.  

Initially, sailors were able to measure depths 

only in shallow waters, their interest focused on locating 

navigational dangers. For this purpose, they used a hand-

held sounder (leadline), which was lowered from the side 

of the ship. Depth measurement consisted of measuring 

the length of the rope at the moment the weight hit the 

bottom. Movement of the vessel and surface currents 

caused unconfirmed alignment of the line in the water 

table, which affected the accuracy of the measurement 

[1].  

For the next dozen or so centuries little changed. 

In the twelfth century AD, a magnetic compass was 

introduced and navigational equipment upgraded. In the 

15th century after the discovery of America and Africa, 

the hand-held sounder remained the primary measuring 

device. In 1490 Leonardo da Vinci stated that sound 

spreads not only in the air but also under the water [2]. 

He also described how to hear the noise from distant 

ships using a tube. For another 200 years, the technique 

of bathymetric measurements did not change radically.  

In 1773 Captain Constantine John Phipps 

released a rope with a load of 68 kg from the deck of 

H.M.S Racehorse in the Norwegian Sea. He measured the 

depth of the sea at exactly 1249 meters [3]. In 1840 Sir 

James Clark Ross made the first deepwater measurement 

in the South Atlantic recording a depth of 4434 meters. 

Around 1850, American naval officer Captain Matthew 

Fontaine Maury created the first bathymetric chart of the 

North Atlantic basin. Unfortunately, this chart contained 

numerous errors and did not reflect the actual shape of 

the sea bottom.   

From the late nineteenth century to the early 

20th century mechanical sounders were experiencing 

their splendour [4]. In 1872, Sir William Thomson (later 

Lord Kelvin) constructed a primitive mechanical sounder 

built of steel wire wound on a drum. The first attempts he 

made were on a private yacht called „Lalla Rookh”.  
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W 1872 roku Sir William Thomson (później Lord Kelvin)  

skonstruował prymitywną sondę mechaniczną 

zbudowaną z linki stalowej nawiniętej na bęben. Pierwsze 

próby wykonał on na prywatnym jachcie „Lalla Rookh”. 

Sondy mechaniczne rozwijały się od stosunkowo 

prostych do skomplikowanych, obsługiwanych przez 

kilku operatorów. Wśród tych najbardziej znanych 

wymienia się sondy Lucasa, Sigsbee, Lietza, Tannera czy 

Kelvina (rys. 1).  

Mechanical sounders have evolved from relatively simple  

to complex, operated by several operators. Among the 

most famous are the Lucas, Sigsbee, Lietz, Tanner and 

Kelvin sounders (Fig. 1). 

Fig. 1 Mechanical sounding devices (a - Tanner's sounder, b – Sigsbee’s sounder, c – Kelvin’s sounder, d – Lucas’s sounder. Source: [5, 6, 7, 8]. 

Rys. 1 Sondy mechaniczne Tannera (a), Sigsbee (b), Kelvina (c) i Lucasa (d) [5, 6, 7, 8]. 

POCZĄTKI ECHOSONDOWANIA 

Prawdopodobnie pierwszy pomiar pod 

powierzchnią wody z wykorzystaniem fal akustycznych 

przeprowadzono w 1826 roku. Szwedzki fizyk Daniel 

Colladon i francuski matematyk Charles Strum zmierzyli 

z zaskakująco wysoką dokładnością prędkość dźwięku  

w Jeziorze Genewa. Uzyskali oni wartość równą 1435 

m/s. Po wybuchu I wojny światowej zwiększyło się tempo 

pracy nad budową systemów sonarowych.  

Pierwsze pomysły i patenty na sonar aktywny 

pojawiły się w 1912 roku po tragedii Titanica. W tym 

roku angielski meteorolog Lewis Richardson [9] 

opatentował pomysł na urządzenie sonarowe. Podobny 

patent uzyskał rok później niemiecki fizyk Alexander 

Behm [2]. Pierwszy eksperymentalny system powstał  

w 1912 roku. Zbudował go kanadyjski fizyk Reginald 

Fessenden pracujący dla amerykańskiej firmy Submarine 

Signal Company [10]. W 1914 roku wykonano próby 

morskie z pokładu kutra Miami należącego do straży 

przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych. Oscylator 

Fessendena został użyty do komunikacji z zanurzonym 

okrętem podwodnym, określenia głębokości morza  

i wykrycia góry lodowej.  

W czasie I wojny światowej systemy sonarowe 

znalazły liczne zastosowania w działaniach wojennych. 

Już w 1915 roku rosyjski inżynier Constantin Chilowsky  

i francuski fizyk Paul Langevin zaprojektowali urządzenie 

nadawczo-odbiorcze wykorzystujące zjawisko 

piezoelektryczności kryształków kwarcu. Rok późnej 

uzyskali oni echo z głębokości 200 metrów.  

BEGINNINGS OF ECHO SOUNDING

Probably the first measurement under the water 

surface using acoustic waves was conducted in 1826. 

Swedish physicist Daniel Colladon and French 

mathematician Charles Strum measured surprisingly with 

high precision, the speed of sound in Lake Geneva. They 

obtained a value of 1435 m/s. After the outbreak of World 

War I, the pace of work on the construction of sonar 

systems increased.  

The first active sonar ideas and patents 

appeared in 1912 after the Titanic tragedy. In that year 

the English meteorologist Lewis Richardson [9] patented 

the idea of a sonar device. A similar patent was obtained  

a year later by German physicist Alexander Behm [2]. The 

first experimental system was created in 1912. It was 

built by Canadian physicist Reginald Fessenden working 

for the American company Submarine Signal Company 

[10]. In 1914 sea trials were made from the deck of the 

Miami Coast Guard of the United States. Fessenden's 

oscillator was used to communicate with a submerged 

submarine, to determine the depth of the sea and to 

detect the iceberg.  

During the First World War, sonar systems 

found numerous uses in warfare. As early as 1915, 

Russian engineer Constantin Chilowsky and French 

physicist Paul Langevin designed a transceiver based on 

piezoelectric crystal quartz. A year later they received an 

echo from a depth of 200 meters.  

In 1917 Langevin built a quartz piezoelectric 

sounder working at 150 kHz. The design of the sonar  
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W 1917 roku Langevin zbudował kwarcowy, 

piezoelektryczny sonar pracujący na częstotliwości 

150 kHz. Konstrukcja sonaru okazała się niepraktyczna ze 

względu na rozmiary kwarcu i zbyt wysokie napięcie 

pracy. Ostatecznie Langevin zaprojektował sonar 

działający na częstotliwości 40 kHz a testy 

przeprowadzone w lutym 1918 roku potwierdziły 

skuteczność w wykrywaniu okrętów podwodnych [9].  

W tym czasie również brytyjscy naukowcy 

pracowali nad tajnym eksperymentem dotyczącym 

poszukiwania i wykrywania okrętów podwodnych. 

Angielskie badania z sonarem pod kierownictwem 

Roberta Boyle’a rozpoczęto w 1916 roku. Prowadzony 

przez niego zespół naukowców bazując częściowo na 

wcześniejszych francuskich eksperymentach zbudował 

pierwszy praktyczny sonar już w połowie 1917 roku.  

Wszystkie prace zespołu Boyle'a otoczone były 

najwyższą klauzulą tajności. W 1919 r. Francuzi wykonali 

pomiary batymetryczne metodą akustyczną na głębokości 

60 metrów z prędkością 10 węzłów. W 1922 r. zbadali oni 

miejsce położenia kabla podwodnego z Marsylli do 

Philippeville w Algierii. Pomiary te niektórzy uważają za 

pierwszy praktyczny sondaż hydroakustyczny. W latach 

1925 i 1927 na pokładzie statku RV Meteor niemiecka 

ekspedycja przeprowadziła pierwsze, wielkoskalowe 

pomiary batymetryczne z użyciem echosondy 

jednowiązkowej. 

Pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia 

pojawiła się pierwsza generacja echosond  

z przetwornikami magnetostrykcyjnymi. Echosondy 

pionowe należały do urządzeń obowiązkowego 

wyposażenia okrętów wojennych w II wojnie światowej. 

W okresie tym rozwijała się błyskawicznie technologia 

pomiarów sonarowych a postęp możliwy był dzięki 

rosnącej mocy obliczeniowej komputerów oraz 

wykorzystaniu metod cyfrowego przetwarzania sygnału 

[11].  

Do okresu II wojny światowej zdecydowana 

większość pomiarów głębokości wykonywana była przy 

użyciu sondy ręcznej (tzw. ołowianki). Rozwój technik 

pomiarowych spowodował, że coraz bardziej dostępne 

stały się klasyczne echosondy hydrograficzne, co 

pozytywnie wpływało na ilość danych hydrograficznych, 

dokładność map morskich oraz bezpieczeństwo żeglugi 

[12]. W latach pięćdziesiątych udoskonalono technologię 

produkcji przetworników oraz zwiększono dokładność 

pomiaru czasu przebiegu sygnału akustycznego. Pojawiły 

się precyzyjne sondy i rejestratory głębokości PDR  

(ang. precision depth sounders and recorder) z wiązkami  

o szerokości 30º-60º [13].

Urządzenia PDR umożliwiały wykrycie jedynie 

wielkoskalowej rzeźby dna. W celu uzyskania wyższej 

rozdzielczości podjęto próby zmniejszenia szerokości 

wiązki nadawczej, co dało początek echosondom z wąską 

wiązką 2º-5º i mechaniczną stabilizacją przechyłów 

bocznych. Systemy te stały się w pełni operacyjne wraz  

z wynalezieniem i wprowadzeniem w latach 

sześćdziesiątych techniki elektronicznej stabilizacji 

wiązek. 

WYNALEZIENIE SONDY WIELOWIĄZKO-

WEJ

Pierwsze modele echosond wielowiązkowych, 

jako tajny projekt marynarki wojennej pojawiły się już 

w latach sześćdziesiątych XX wieku [14].  

proved to be impractical due to the size of the quartz and 

too high operating voltage. Ultimately, Langevin designed 

a sounder operating at 40 kHz and tests conducted in 

February 1918 confirmed the effectiveness of the 

submarines detection [9].  

During this time, British scientists also worked 

on a secret experiment on the search and detection of 

submarines. English research with sonar under Robert 

Boyle began in 1916. His team of researchers, based 

partly on earlier French experiments, built the first 

practical sonar in mid-1917.  

All of Boyle's teams' work was bound by the 

highest security classification. In 1919 the French made 

bathymetric measurements at a depth of 60 meters at  

a speed of 10 knots. In 1922 they investigated the location 

of the submarine cable from Marseille to Philippeville in 

Algeria. These measurements are considered by some to 

be the first practical hydro acoustic survey. In the years 

1925 and 1927, on board the RV Meteor, the German 

expedition carried out the first large-scale bathymetric 

measurements using a single-beam echosounder (SBES). 

At the end of the thirties of the last century, the 

first generation of echo sounders with magnetostrictive 

transducers appeared and were part of the equipment 

required for warships in World War II. During this period, 

sonar technology was rapidly developed and progress 

was made possible by the increasing computing power of 

computers and the use of digital signal processing [11]. 

Until World War II, the vast majority of depth 

measurements were made using a hand-held sounder  

(so-called leadline). The development of measurement 

techniques has made the classic hydrographic 

echosounders more and more popular, which has 

contributed to the amount of survey data, the accuracy of 

sea charts and the safety of navigation [12]. In the 1950s, 

the transducer manufacturing technology was improved 

and the acoustic signal time accuracy was increased. 

Accurate sounders and precision depth sounders and 

recorder (PDR) appeared with the beam width of 30º-60º 

[13].  

These systems became fully operational with the 

invention and introduction of electronic beam 

stabilization in the 1960s. 

THE INVENTION OF THE MULTI-BEAM 

ECHOSOUNDER 

The first models of multi-beam echosounder, as 

a secret navy project, appeared in the 1960s [14]. General 

Instruments Corporation patented the depth 

measurement technique with not a single but several 

narrow beams. That's how the Sonar Array Sounding 

System was created (SASS) [2]. On the commercial 

market, this echo beam was only available in the late 

1970s [15].  

The oceanographer Morris Glenn presented the 

first information and data about multi-beam echosounder 

in [16]. Glenn has characterized the Multi-Beam Array 

Sonar Survey System. This system was operated then by 

the US Naval Oceanographic Office and at that time it was 

a revolutionary solution. The sounder has 16 acoustic 

beams formed in an angular sector of 90° with the ability 

to measure 60 depth values in one pulse. The SASS system 

was originally installed on an Australian Cook research 

vessel. 

The need for full survey data coverage forced  
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Przedsiębiorstwo General Instruments Corporation 

opatentowało technikę pomiaru głębokości za pomocą nie 

jednej lecz kilku wąskich wiązek akustycznych. Tak 

powstał system o nazwie Sonar Array Sounding System 

(ang. SASS) [2]. Na rynku komercyjnym echosonda ta 

dostępna była dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych 

[15].  

Pierwsze informacje i dane o echosondzie 

wielowiązkowej oceanograf Morris Glenn zaprezentował 

w [16]. Glenn scharakteryzował system wielowiązkowy  

o nazwie Multi-Beam Array Sonar Survey System. System

ten był eksploatowany wówczas przez Biuro 

Oceanograficzne Marynarki Wojennej Stanów 

Zjednoczonych (US Naval Oceanographic Office) i na 

ówczesne czasy stanowił rewolucyjne rozwiązanie. 

Echosonda dysponowała 16 wiązkami akustycznymi 

formowanymi w sektorze kątowym 90º z możliwością 

pomiaru 60 wartości głębokości w jednym impulsie. 

System SASS pierwotnie został zainstalowany na 

australijskim statku badawczym Cook. 

Potrzeba pełnego pokrycia pomiarami akwenu 

zmuszała badaczy do stosowania nowych technik 

pomiarowych. Naukowcy byli zainteresowani nie tylko 

głębokościami pod kadłubem statku ale także w pewnej 

odległości bocznej od niego. Stąd opracowano koncepcję 

wykonywania pomiarów na równoległych liniach 

profilowych a pojedyncze przetworniki echosond 

jednowiązkowych zamontowano na długim wysięgniku 

[17].  

Sposób ten używany był głównie w badaniach 

dna jezior a na otwartym morzu, przy niewielkim 

falowaniu był całkowicie niepraktyczny. Podobny sposób 

pomiaru głębokości z wykorzystaniem pływaków 

holowanych został opisany w [18]. Bardziej 

zaawansowana metoda równoległego sondowania została 

przedstawiona w [19].  

W latach sześćdziesiątych Szwedzki 

Departament Hydrograficzny opracował nową metodę 

pomiarów hydrograficznych. Zamiast jednego statku 

sformowano szyk kilku jednostek nawigujących  

i mierzących głębokości wzdłuż równoległych linii 

pomiarowych. Szyk składał się z jednostki-matki, której 

pozycja określana była przez stacje brzegowe oraz łodzi 

towarzyszących pozycjonowanych ze statku-matki.  

Pierwsza echosonda wielowiązkowa 
przeznaczona do pomiarów na akwenach płytkowodnych  
została scharakteryzowana w [20].  

System o nazwie Bo’sun Multi-Beam Sonar 

System i powstał w odpowiedzi na zwiększoną liczbę 

supertankowców podróżujących przez płytkie kanały, 

cieśniny i akweny portowe. System pomiarowy tworzyły 

przetwornik, katamaran, konsola, rejestrator danych, 

kompas cyfrowy, taśma magnetyczna, czujniki 

przechyłów wzdłużnych i poprzecznych. Echosonda 

formowała 21 wiązek akustycznych w sektorze kątowym 

105º co zapewniało pokrycie pomiarami w pasie  

o szerokości równej 2.6 razy średnia głębokość. 

Częstotliwość operacyjna sygnału akustycznego wynosiła 

36 kHz a maksymalna głębokość jaką można było 

zmierzyć sięgała 800 m. Czujniki przechyłów 

poprzecznych i wzdłużnych oraz przetwornik 

zainstalowano na katamaranie, w celu uniknięcia 

konieczności instalacji na stałe w kadłubie statku (rys. 2). 

Jedną z niedoskonałości echosondy był brak 

wystarczającej mocy obliczeniowej. Dane pomiarowe były 

rejestrowane na taśmach magnetycznych w formacie 

kompatybilnym ze stacjami komputerowymi.  

researchers to use new measurement techniques. 

Scientists were interested not only in the depths beneath 

the ship's hull but also some distance from it. Hence, the  

concept of measuring on parallel profile lines was 

developed, and single-beam echosounder transducers 

were mounted on a long boom [17].  

This method was mainly used in the study of the 

bottom of the lake and in the open sea; but with a slight 

undulation it was completely impractical. A similar 

method of depth measurement using towed 

echosounders is described in [18]. A more advanced 

parallel sounding method is presented in [19].  

In the 1960s, the Swedish Hydrographic 

Department developed a new hydrographic method. 

Instead of one unit, an array of several vessels measuring 

depths along parallel survey lines was formed. The array 

consisted of a mother-unit whose position was 

determined by the shore stations and accompanying 

boats positioned from the mother ship. 

The first multi-beam echosounder (MBES) 

designed for measurements on shallow waters has been 

characterized in [20].  

The system, called Bo'sun Multi-Beam Sonar 

System, was created in response to the increased number 

of super-tankers travelling through shallow channels, 

straits and port waters. The measuring system was  

a transducer, catamaran, console, data recorder, digital 

compass, magnetic tape, pitch and roll sensors. The 

sounder created 21 acoustic beams in the 105º angular 

sector, providing coverage of 2.6 times the water depth. 

The operating frequency was 36 kHz and the maximum 

depth that could be measured was 800 m. Pitch and roll 

sensors and transducers were installed on the catamaran 

(figure 2). One of the failures of the echosounder was the 

lack of sufficient computing power. Measurement data 

was recorded on magnetic tapes in a format compatible 

with computer stations. Experiments gathered in the first 

sea trials with the use of the Bo'sun echo sounder was 

presented by McCaffrey in [21]. 
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Doświadczenia zebrane podczas pierwszych testów 

morskich z użyciem echsondy Bo’sun przedstawił 

McCaffrey w [21]. 

Fig. 2 Bo'sun multi-beam survey using a catamaran (a), (b). Acoustic beams on video-display (c) [20].  

Rys. 2 Pomiary systemem wielowiązkowym Bo’sun z użyciem katamaranu (a), (b). Zobrazowanie wiązek na video-wyświetlaczu (c) [20]. 

Na początku lat siedemdziesiątych w sektorze 

publicznym pojawiły się echosondy wielowiązkowe 

przeznaczone do pomiarów głębokowodnych. Pierwszym 

takim systemem skonstruowanym przez General 

Instrument Corporation (ang. GIC) była echosonda Sea 

Beam, którą testowano w 1977 roku na pokładzie statku 

Jean Charcot (rys. 3). Opis techniczny echosondy 

przedstawiono w [22]. Echosonda formowała 16 wiązek 

tworzących wachlarz o szerokości kątowej około 90º [8]. 

Częstotliwość sygnału akustycznego wynosiła 12 kHz.  

W tym czasie intensywnie pracowano nad 

techniką elektronicznego sterowania wiązkami, 

algorytmami detekcji dna, trajektorią przebiegu sygnału 

akustycznego. Sporym osiągnięciem technologicznym 

było wprowadzenie systemu GPS (ang. Global Positioning 

System), który zapewniał określanie pozycji  

z dokładnością kilku metrów. 

In the early 1970s, deep-water multi-beam 

echosounders appeared in the public sector. The first 

such system constructed by General Instrument 

Corporation (GIC) was the Sea Beam echosounder, which 

was tested in 1977 aboard the ship Jean Charcot (fig. 3). 

The technical description of the echosounder is shown in 

[22]. The echosounder generated 16 beams forming an 

angle of about 90° [8]. The acoustic signal frequency was 

12 kHz.  

During this time intensive work was done on 

electronic beam steering, bottom detection algorithms 

and the acoustic ray trajectory. The introduction of a GPS 

system (Global Positioning System) was a great 

achievement, which provided the positioning accuracy of 

a few meters. 

Fig. 3 Jean Charcot ship in a dry dock (1977) during the installation of Sea Beam receiving transducers (b) and transmitting transducers (c) [22]. 

Rys. 3 Statek Jean Charcot w suchym doku w Breście (1977 r.) podczas montażu przetworników odbiorczych Sea Beam (b) i nadawczych (c) [22]. 

W 1981 roku pierwszy statek niemiecki 

badawczy Sonne został wyposażony w system Sea Beam. 

Rok później zbudowano nową niemiecką jednostkę 

badawczą Polarstern przeznaczoną do wykonywania 

badania w nieznanych regionach polarnych świata. W tym 

celu Polarstern został wyposażony w echosondę Sea Beam 

zdolną do pomiaru głębokości 12 000 metrów.  

W latach 1984-1986 przedsiębiorstwo Krupp 

Atlas Elektronik w Bremen stworzyło nowy 

batymetryczny system pomiarowy Hydrosweep 

wykorzystywany na akwenach głębokowodnych. 

Echosonda wielowiązkowa Hydrosweep zainstalowana  

In 1981, the first German research vessel Sonne 

was equipped with the Sea Beam system. A year later  

a new German Polarstern research unit was built to 

perform research in unknown polar regions of the world. 

For this purpose Polarstern was equipped with a Sea 

Beam sonar capable of measuring depths of 12,000 

meters.  

Between1984-1986, Krupp Atlas Elektronik in 

Bremen created the new Hydrosweep bathymetric 

measurement system for use in deep water. The 

Hydrosweep multi-beam echosounder was initially 

installed on the new German research vessel called 
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została początkowo na nowym niemieckim statku 

badawczym Meteor. Hydrosweep wykorzystywała 59 

wiązek akustycznych pracujących w sektorze 90º 

mierzących głębokości w pasie dna o szerokości 

odpowiadającej dwóm średnim głębokościom. W 1989 

roku na pokładzie statku badawczego Polarstern 

zainstalowano nowy system Hydrosweep posiadający 

zabezpieczenia przeciwlodowe, ochraniające aktywne 

elementy głowic pomiarowych. W 1993 i 1994 roku 

system zmodernizowano uzyskując wachlarz wiązek,  

z regulowanym sektorem roboczym 90º/120º 

uzależnionym od głębokości akwenu.  

Dzisiejsze systemy zdecydowanie różnią się od 

tych prototypowych systemów SASS i Sea Beam. Od lat 

dziewięćdziesiątych obserwujemy wzrost liczby 

sprzedanych systemów wielowiązkowych, szczególnie 

tych dedykowanych na akweny płytkowodne. 

Technologia echosondy wielowiązkowej jest 

systematycznie udoskonalana.  

Prace rozwojowe obejmują między innymi 

czujniki przechyłów statku, zwiększenie mocy 

obliczeniowej komputerów oraz doskonalenie metod 

wizualizacji danych batymetrycznych. Pojawiają się 

echosondy pracujące z wyższą częstotliwością sygnału, 

cechujące się bardzo wąskimi wiązkami np. 0,4º x 0,7º 

(Kongsberg EM 2040) czy 0,5º x 1º (Teledyne RESON 

SeaBat 7125).  

Od 1990 lat echosondy wielowiązkowe były 

powszechnie wykorzystywane badaniach geologicznych  

i oceanograficznych, w przemyśle wydobywczym oraz 

operacjach układania kabli i rurociągów podwodnych. 

Wraz ze spadkiem cen jednostkowych komponentów 

echosondy wielowiązkowej znacząco wzrosła liczba 

sprzedanych modeli.  

Współczesne systemy wielowiązkowe dostępne 

są w wersji mobilnej, co pozwala na montaż na małych 

kutrach i motorówkach portowych oraz autonomicznych 

pojazdach podwodnych. Systemy te pracują z modulacją 

częstotliwości, mogą wykorzystywać opcję dual swath 

zapewniającą większą gęstość danych w kierunku ruchu 

przy większej prędkości sondażowej, mają pełną 

stabilizację przechyłów wzdłużnych, bocznych i zmian 

kierunku. Technologia chirp umożliwiła zwiększenie 

zasięgu działania echosondy i rozdzielczości pomiaru,  

a długości impulsu uległy skróceniu do 25 mikrosekund. 

PODSUMOWANIE

Echosondy wielowiązkowe od ponad 

czterdziestu lat wykorzystywane są w badaniach dna na 

potrzeby kartografii morskiej, bezpieczeństwa żeglugi, 

wsparcia działań marynarki wojennej czy rozwoju nauki. 

Wraz z poprawą rozdzielczości i zdolności pomiarowych 

tych systemów pojawiły się nowe obszary, w których 

urządzenia MBES stanowią nieocenioną pomoc.  

Wśród nich wymienić należy poszukiwanie  

i wydobywanie naturalnych złóż, rybołówstwo, inżynieria 

morska czy archeologia podwodna. Dziś w zależności od 

przeznaczenia produkowane są echosondy 

wielowiązkowe niskiej częstotliwości (12 kHz – 50 kHz), 

średniej częstotliwości (70 kHz-150 kHz) oraz wysokiej 

częstotliwości (powyżej 200 kHz). Największe głębie 

naszej planety (>11000 m) badane są za pomocą 

echosond z przetwornikami o długości 8 metrów  

i częstotliwości 12 kHz. Są to ciężkie przetworniki 

instalowane zasadniczo na dużych, oceanicznych statkach  

Meteor. In 1989, a new Hydrosweep system with anti-ice 

protection was installed on board the Polarstern research 

vessel, protecting the active elements of the sonar heads. 

In 1993 and 1994, the system was upgraded 

andadjustable swath angle of 90º / 120º was achieved.  

Today's systems are definitely different from the 

prototype SASS and Sea Beam systems. Since the nineties 

we have seen an increase in the number of multi-beam 

systems sold, especially those dedicated to shallow water. 

The multi-beam sonar technology is systematically 

enhanced.  

Development work includes, among other 

things, ship pitch sensors, increased computing power 

and improved visualization methods for bathymetric data. 

There are echosounders working at higher signal 

frequencies, with very narrow beams, e.g. 0,4º x 0,7º 

(Kongsberg EM 2040) or 0,5º x 1º (Teledyne RESON 

SeaBat 7125).  

Since 1990, multi-beam echoes have been used 

extensively in geological and oceanographic studies, in 

the extractive industry and cable and submarine pipeline 

operations. With the drop in unit price of multi-beam 

echosounder components, the number of models sold has 

increased significantly.  

Modern multi-beam systems are available in the 

mobile version, which allows for assembly on small boats 

and motorboats as well as autonomous underwater 

vessels. These systems work with frequency modulation, 

they can use the dual swath option to provide longitudinal 

higher data density at higher survey speed, have full pitch, 

roll and yaw stabilization. Chirp technology has enabled 

the sonar range and measurement resolution to increase, 

and the pulse length has been reduced to 25 

microseconds. 

SUMMARY

Multi-beam echosounders has been used for 

more than forty years in hydrographic survey for marine 

cartography, shipping safety, navy support, and science 

development. With the improved resolution and 

measurement capabilities of these systems, new areas 

have emerged, where MBES devices are an invaluable aid. 

These include the exploration and extraction of 

natural resources, fisheries, maritime engineering or 

underwater archaeology. Today, depending on the 

designation, low frequency MBES (12 kHz - 50 kHz); 

medium frequency MBES (70 kHz-150 kHz) and high 

frequencies MBES (above 200 kHz) are produced. The 

deepest depths of our planet (> 11000 m) are tested by an 

echosounder with 8 m and 12 kHz transducers. These are 

heavy transducers installed on essentially large ocean 

research vessels.  

Within the limits of the continental shelf, to the 

depth of 200 meters, multi-beam echosounders were the 

largest applications operating in the 70 kHz-200 kHz 

band. In shallow and very shallow waters (up to a few 

meters deep), the systems that use signals of 300 kHz to 

400 kHz are most effective. These small-size 

echosounders can be installed on remotely operated 

vehicle (ROV) and autonomous underwater vehicle 

(AUV).  

Currently, the commercial market offers multi-

frequency MBES which are able to operate on different 

ranges [23]. In these systems, the nominal frequencies of 

acoustic signals are most commonly used at 200 kHz, 300  
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badawczych.  

W granicach szelfu kontynentalnego, do 

głębokości 200 metrów największe zastosowanie znalazły 

echosondy wielowiązkowe pracujące w paśmie 70 kHz-  

200 kHz. Na akwenach płytkowodnych i wodach bardzo 

płytkich (do kilku metrów głębokości) najskuteczniejsze 

są systemy wykorzystujące sygnały o częstotliwościach 

300 kHz-400 kHz. Echosondy te dzięki niewielkim 

gabarytom mogą być instalowane na pojazdach 

podwodnych ROV i AUV.  

Obecnie rynek komercyjny oferuje sondy MBES 

wieloczęstotliwościowe (ang. multi-frequency) zdolne do 

pracy na różnych zasięgach [23]. W systemach tych 

najczęściej stosowane są nominalne częstotliwości 

sygnałów akustycznych 200 kHz, 300 kHz, 400 kHz (450 

kHz). Spotkać również można modele sond 

wielowiązkowych operujące z częstotliwościami 700 kHz.  

kHz, 400 kHz (450 kHz). One can also find models 

operating at 700 kHz frequencies. The great utility of the 

multibeam echosounder is that it provides both 

bathymetric and acoustic data in a swath image format 

over a large area of the seafloor in a relatively short 

period of time. The major advantages over the single-

beam echo sounding techniques are that they provide 

more than a hundred of depth measurements in one pulse 

and as a result 100% survey coverage can be achieved.   
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The aim of the article is to conduct a literature review in relation to the psychological aspects of diving. The acquired knowledge can currently be qualified 
as belonging to various branches of applied psychology, as well as underwater medicine, sports medicine, psychiatry and psychotherapy. The literature on 
this subject matter raises two main issues of the psychological perspective: the degree of psychological adaptation of an individual to the underwater 
environment, and the psychophysical condition of a man involved in a specific type of diving and the resulting skills/competences to perform underwater 
tasks. The article presents selected reports from around the world related to diving psychology resulting from the applied structure/classification of 
psychological theories, explaining various mechanisms of psychological functioning underwater. The paper presents studies from the perspective of 
psychodynamics, psychology of health/stress, psychology of individual differences and personality. The main conclusions indicate that in addition to the 
main problem of an optimal/lack of adaptation of humans to the underwater environment, there is insufficient psychological knowledge (including Polish 
reports) in the area of personality differences between various types of divers, their social functioning, mental health and psychoeducation with regard to 
underwater exposures. 
Keywords: diving psychology, psychological aspects of diving, psychological adaptation mechanisms in divers. 

Celem artykułu jest przegląd literatury pod kątem psychologicznych aspektów nurkowania. Uzyskaną wiedzę można aktualnie zakwalifikować do różnych 
działów psychologii stosowanej oraz medycyny podwodnej, sportowej, psychiatrii i psychoterapii. 
W literaturze przedmiotu w perspektywie psychologicznej podnoszone są dwa główne zagadnienia: stopień psychologicznych zdolności adaptacyjnych 
jednostki do środowiska podwodnego oraz kondycja psychofizyczna człowieka w określonym rodzaju nurkowania i wynikające z tego 
umiejętności/kompetencje do wykonywania zadań pod wodą. W artykule przedstawiono wybrane światowe doniesienia, związane z psychologią 
nurkowania, wynikające z zastosowanej struktury/ klasyfikacji teorii psychologicznych, wyjaśniających różnorodne mechanizmy psychologicznego 
funkcjonowania pod wodą. Przedstawiono badania w perspektywie psychodynamicznej, psychologii zdrowia/stresu, psychologii różnic indywidualnych 
i osobowości. Główne konkluzje wskazują, że obok głównej problematyki optymalnego/lub nie przystosowania człowieka do środowiska podwodnego, 
istnieje niedosyt wiedzy psychologicznej (w tym doniesień polskich) w zakresie: osobowościowych różnic pomiędzy typami nurków, ich społecznego 
funkcjonowaniu, psychoprofilaktyki i psychoedukacji przy ekspozycji podwodnej . 
Słowa kluczowe: psychologia nurkowania, psychologiczne aspekty nurkowania, psychologiczne mechanizmy adaptacyjne nurka. 
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Целью статьи является обзор литературы по психологическим аспектам ныряния. Полученные знания в настоящее время можно отнести 
к различным направлениям практической психологии, подводной и спортивной медицины, психиатрии и психотерапии. 
В литературе предмета в психологической перспективе поднимаются два основных вопроса: степень психологических адаптивных способностей 
личности к подводной среде, а также психофизическое состояние человека при определенном роде ныряния и вытекающие из этого 
навыки/компетенции для выполнения задач под водой. В статье представлены отдельные мировые сведения, связанные с психологией ныряния, 
вытекающие из использованной структуры/классификации психологических теорий, поясняющих различные механизмы психологического 
функционирования под водой. Представлены исследования в психодинамической перспективе психологии здоровья/стресса, психологии 
индивидуальных различий и личности. Основные выводы указывают, что наряду с главной проблематикой оптимальной/или 
неприспособленности человека к подводной среде, существует недостаток психологических знаний (в том числе польских источников) в области 
личностных различий между типами ныряльщиков, их социального функционирования, психопрофилактики и психопросвещения при подводном 
погружении. 
Ключевые слова: психология ныряния, психологические аспекты ныряния, психологические адаптационные аспекты ныряльщика 

Dieses Artikels ist es, die Literatur im Hinblick auf die psychologischen Aspekte des Tauchens zu untersuchen. Der verfügbare Wissensstand kann derzeit 
für verschiedene Fachbereiche der angewandten Psychologie sowie der Unterwassermedizin, Sportmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie qualifiziert 
werden. 
In der sachbezogenen Literatur werden unter psychologischen Gesichtspunkten zwei Hauptfragen aufgeworfen: der Grad der psychologischen 
Anpassungsfähigkeit des Individuums in der Welt unter Wasser sowie der psychisch-physische Zustand des Menschen bei einer bestimmten Art des 
Tauchens und die darauf folgenden Fähigkeiten / Kompetenzen zur Ausführung von Aufgaben unter Wasser. In dem Artikel werden global ausgewählte 
Informationen im Rahmen der Tauchpsychologie vorgestellt, die sich aus der angewandten Struktur / Klassifikation in der psychologischen Theorie 
ergeben, einer Theorie also, welche die verschiedenen Mechanismen psychologischer Funktionsmechanismen unter Wasser erklären. Vorgestellt werden 
Untersuchungen aus psychodynamischer, stress- und gesundheitspsychologischer, individuell-psychologischer und persönlichkeitsbezogener Sicht. Die 
wesentlichen Schlussfolgerungen weisen darauf hin, dass neben der Hauptfrage des für die Unterwasserwelt optimal / nicht entsprechend angepassten 
Menschen existiert ein Mangel an psychologischem Wissen (darunter auch Informationen aus Polen) im Bereich: Persönlichkeitsunterschiede zwischen 
verschiedenen Tauchern, ihre soziale Funktion, Psychoprophylaxe und Psychoedukation unter Wasser.  
Schlüsselwörter: Psychologie des Tauchens, psychologische Aspekte des Tauchens, psychologische Anpassungsmechanismen des Tauchers. 

El objetivo del artículo es revisar la literatura desde el punto de vista de los aspectos psicológicos del submarinismo. En la actualidad, los conocimientos 
adquiridos pueden cualificarse en varios departamentos de psicología aplicada y medicina subacuática, medicina deportiva, psiquiatría y psicoterapia. 
En la literatura sobre el asunto se plantean dos cuestiones principales desde la perspectiva psicológica: el grado de capacidad de adaptación psicológica 
del individuo al medio subacuático y la condición psicofísica del ser humano en un tipo específico de submarinismo y la habilidad/competencia resultante 
para realizar tareas bajo el agua. El artículo presenta una selección de informes mundiales relacionados con la psicología del submarinismo, resultantes 
de la estructura/clasificación aplicada de las teorías psicológicas, explicando varios mecanismos de funcionamiento psicológico bajo el agua. La 
investigación se presenta en perspectiva psicodinámica, psicología de la salud/estrés, psicología de las diferencias individuales y de la personalidad. Las 
principales conclusiones indican que, aparte del problema principal de la adaptación óptima y/o no adaptativa de los seres humanos al medio submarino, 
existe una falta de conocimientos psicológicos (incluidos los informes polacos) en el ámbito de las diferencias de personalidad entre los tipos de 
buceadores, su funcionamiento social, la psicoprofilaxis y la psicopedagogía durante la exposición submarina. 
Palabras clave: psicología del submarinismo, aspectos psicológicos del submarinismo, mecanismos de adaptación psicológica del buzo. 
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WSTĘP

Przegląd literatury psychologicznej na temat 

psychologicznych aspektów nurkowania, doprowadza do 

kilku wniosków. Po pierwsze problematyka ta 

rozproszona jest w różnych tematach psychologicznych: 

psychologii: poznawczej [1], osobowości [2], różnic 

indywidualnych [3,4], klinicznej [5], pracy [25] i sportu 

[6,7]. Rozważania psychologiczne mieszczą się również  

w granicach medycyny podwodnej [8], sportowej [9], 

psychiatrii [10] i psychoterapii [11]. Nurkowanie  

w literaturze psychologicznej dotyczy głównie: stopnia 

psychologicznych zdolności adaptacyjnych jednostki do 

środowiska podwodnego, jej kondycji psychofizycznej  

w określonym rodzaju nurkowania wraz jej 

umiejętnościami/kompetencjami do wykonywania 

określonych zadań pod wodą [2]. 

Po drugie, należy zauważyć, że o ile wiedza na 

temat zmian fizjologicznych i problemów medycznych 

nurka wydaje się być już ugruntowana w perspektywie 

nauk medycznych, o tyle, w aspekcie psychologicznym 

nadal trwają poszukiwania empiryczne, mające na celu 

ustalenie z jednej strony, rodzaju mechanizmów 

regulujących optymalne funkcjonowanie jednostki  

w podwodnym środowisku, z drugiej znalezienie 

czynników ryzyka doprowadzających do wypadku 

nurkowego. 

Dane badawcze doprowadzają do tezy, że bez 

względu na rodzaj nurkowania, środowisko podwodne 

jest bardzo niekorzystne dla psycho-fizjologicznej 

działalności jednostki [12,13]. Z powodu wielu 

obligatoryjnych nacisków związanych z ekspozycją 

podwodną, nurek musi charakteryzować się 

potwierdzonymi psycho-fizycznymi i fizjologicznymi 

cechami, aby bezpiecznie funkcjonować w tym 

wyjątkowym środowisku [14]. Obok tych ważnych 

dyspozycji zwraca się również uwagę w literaturze 

przedmiotu na dalsze problemy psychologiczne, 

wynikające z rodzaju nurkowania, które dana osoba 

wybiera, podejmując określone działania w przestrzeni 

podwodnej: a) nurkowanie wojskowe, (b) nurkowanie 

komercyjne; (c) nurkowanie naukowe i techniczne; (d) 

nurkowanie półprofesjonalne; i (e) nurkowanie 

rekreacyjne (sportowe)[14]. 

Dla przykładu nurkowie służb mundurowych 

muszą początkowo spełniać surowe normy fizyczne, aby 

pełnić służbę żołnierską, a następnie bardziej 

rygorystyczne standardy dotyczące statusu oficerskiego. 

Dodatkowo muszą dostosować się do statusu nurka 

wojskowego, który pracuje w warunkach bojowych,  

w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak: ratownictwo na 

otwartym morzu, unieszkodliwianie środków  

wybuchowych, tajne operacje czy opuszczanie 

uszkodzonego okrętu  podwodnego. Z psychologicznego 

punktu widzenia ważnym ograniczeniem wydaje się być 

brak możliwości wyboru, czy indywidualnej kontroli nad 

wykonywaniem powierzonych zadań i obowiązków, które 

zawsze podlegają decyzji dowództwa [15]. 

Chociaż kryteria wyboru do zatrudnienia  

w nurkowaniu komercyjnym są równie surowe jak  

w nurkowaniu wojskowym, nie tylko z powodu 

niebezpiecznych prac podwodnych, nurkowie komercyjni 

doświadczyć mogą dodatkowego obciążenia psychicznego 

z powodu  sporu sądowego, w sytuacji występujących 

urazów odniesionych w trakcie pracy. Poważne obrażenia  

INTRODUCTION

A review of psychological literature on the 

psychological aspects of diving leads to several 

conclusions. First of all, this topic is dispersed across 

various psychological issues within psychology, these 

being: cognitive [1], personality [2], individual differences 

[3,4], clinical [5], work [25] and sports psychology [6,7]. 

Psychological considerations also fall within different 

topics of medicine, such as underwater medicine [8], 

sports medicine [9], psychiatry [10] and psychotherapy 

[11]. In psychological literature diving is mainly 

concerned with: the degree of psychological adaptation of 

an individual to the underwater environment, their 

psychophysical condition in a specific type of diving, 

along with their skills / competences to perform specific 

tasks under water [2]. 

Secondly, it should be noted that while the 

knowledge of physiological changes and medical 

problems of a diver seem to be already well-established in 

the perspective of medical sciences, in the psychological 

aspect, empirical research is still underway and is aimed, 

on the one hand, at determining the type of regulatory 

mechanisms ensuring the optimal functioning of an 

individual in the underwater environment, and, on the 

other, at finding the risk factors leading to a diving 

accident. 

The research data leads to the thesis that 

regardless of the type of diving, the underwater 

environment is highly unfavourable for the psycho-

physiological activity of an individual [12,13]. Due to the 

many obligatory pressures associated with an 

underwater exposure, the diver needs to possess 

specified psycho-physical and physiological traits in order 

to safely operate in this unique environment [14]. Apart 

from these important dispositions, attention is also paid 

to further psychological problems resulting from the type 

of diving that a given person chooses to perform in order 

to carry out specific activities in the underwater space: a) 

military diving, (b) commercial diving; (c) scientific and 

technical diving; (d) semi-professional diving; and (e) 

recreational (sports) diving [14]. 

For example, divers of uniformed services must 

initially meet strict physical standards in order to 

perform military service, followed by even more stringent 

standards regarding the status of an officer. In addition, 

they need to adapt to the status of a military diver 

working in combat conditions, dangerous situations, such 

as open-sea rescue operations, neutralisation of 

explosives, covert operations or evacuation from  

a damaged submarine. From the psychological point of 

view, an important limitation seems to be the lack of 

choice or individual control over the performance of 

assigned tasks and duties, which are always subject to the 

decision of the command [15]. 

Although the selection criteria for commercial 

diving are as strict as in military diving, not only because 

of the danger related to underwater works, commercial 

divers may experience an additional mental burden 

related to possible litigation in the case of injuries 

sustained during work. Serious injuries to commercial 

divers are extremely costly for the employer, which is 

why "zero defect" is the main requirement when choosing 

candidates [16,55]. 

Recreational diving can be defined as an activity  
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nurków komercyjnych są wyjątkowo kosztowne dla 

pracodawcy dlatego też "zero defektu" to dyktum przy 

wyborze nurków komercyjnych [16,55]. 

Rekreacyjne nurkowanie można zdefiniować 

jako działanie dla przyjemności [17]. Nurkowie 

rekreacyjni zwiedzający jaskinie lub wraki statków, 

często przekraczają limity głębokości [17]. Uprawianie 

nurkowania jako sportu rekreacyjnego poprawia nastrój  

u osób podejmujących taką aktywnością fizyczną, 

wykonywaną w okresie wakacyjnym. Korzyści 

psychologiczne i zdrowotne wynikające z nurkowania 

rekreacyjnego wydają się być większe niż praktyka 

innych sportów w zmniejszaniu stresu i poprawie 

samopoczucia [18,19]. 

Wiedza uzyskana z badań na temat nurkowania 

sportowego pokazuje następny fakt, że optymalne 

funkcjonowanie człowieka w trakcie takiego nurkowania 

charakteryzuje się przez jego fizyczną zdolność do 

długotrwałego wysiłku o średnim natężeniu  

z koniecznością prawidłowej równowagi mentalnej 

aktywności, koncentracji i rozluźnienia [20]. Brak 

uzyskania powyższych kryteriów oznacza nie tylko 

konsekwencje natury psychicznej, ale również wysokie 

ryzyko dla zdrowia człowieka [21,22,23].  

Z psychologicznego punktu widzenia wskazuje się też na 

rolę wytrzymałości emocjonalnej w warunkach 

ekstremalnych. Brak takiej dyspozycji może doprowadzić 

do nieefektywnego działania w wodzie, wystąpieniem 

chorób oraz wypadków nurkowych[24].  

 Jak już wspomniano, w organizmie nurka pod 

wodą występują zmiany fizjologiczne i korespondujące  

z nimi zmiany psychologiczne, a ich wielkość zależna jest 

także od czynników neuropsychicznych i dyspozycji 

psychosomatycznych nurka [12]. Współzależność ta 

wiąże się również z indywidualnym doświadczeniem  

w nurkowaniu. Brak wcześniejszej praktyki nurkowej 

przyczynia się do obniżenia progu odporności 

emocjonalnej w wodzie [26]. 

Odporność psychiczna nurka zależy także od 

jego psychologicznych indywidualnych właściwości: cech 

osobowości, osobniczego stylu działania, zasobów  

i sprawności przebiegu procesów poznawczo-

percepcyjno-motorycznych oraz poziomu motywacji 

[17,27]. Wraz z dysonansem między wymaganiami  

i zadaniami, które pojawiają się przed nurkiem  

w środowisku podwodnym, a poziomem wydolności 

psychofizycznej, intensyfikuje się obciążenie psychiczne. 

W nurkowaniu technicznym jedną  

z ważniejszych dyspozycji psychologicznych jest wysoki 

poziom sprawności manualno-operatorskiej, który wraz 

odpornością psychiczną staje się niezbędny podczas 

wykonywania skomplikowanych zadań, realizowanych po 

wodą. Działania w tak obciążających ludzkie zmysły 

warunkach, wymagają od nurka dokonywania 

automatycznych wyborów, podejmowania szybkich 

decyzji, czy najlepszych bądź jedynie możliwych do 

realizacji sposobów wykonania zadania [15].  

Wyuczone podczas treningów wzorce zachowań 

i opanowane schematy postępowania, muszą być 

zastosowane w ekspozycji podwodnej w taki sposób, aby 

efektywnie zrealizować wyznaczone cele. W sytuacji 

przeciążenia psychofizycznego pod wodą, najczęściej 

obniża się sprawność działania nurka i popełniania on 

wówczas przez błędy w realizacji kolejnych, cząstkowych 

sekwencji zadania [28,55]. 

Aktualnie, w celu poprawy kondycji psycho-

motorycznej (a tym samym w celu uzyskiwania  

taken up for pleasure [17]. Recreational divers visiting 

caves or shipwrecks often exceed regular depth limits 

[17]. Practising diving as a recreational sport improves 

the mood of people undertaking such a physical activity 

during the holiday season. The psychological and health 

benefits of recreational diving tend to surpass those 

resulting from practising other sports when it comes to 

stress reduction and improving one's well-being [18, 19]. 

Knowledge gained from research on sports 

diving indicates the next fact that the optimal human 

functioning during such an activity understood as  

a person's physical capability of undertaking a long-term 

effort of medium intensity involves the necessity to 

maintain balance between mental activity, concentration 

and relaxation [20]. Failure to achieve the above criteria 

not only has psychological consequences, but also a high 

risk to human health [21,22,23]. From the psychological 

point of view, the role of emotional endurance in extreme 

conditions is also indicated. An absence of such 

dispositions may result in inefficient operation in the 

water, an occurrence of various conditions and diving 

accidents [24]. 

As has already been mentioned, physiological 

changes along with corresponding psychological ones 

occur in the diver's body while under water, and the size 

of these changes depends on neuropsychological factors 

and the diver's psychosomatic dispositions [12]. This 

correlation is moreover associated with an individual 

diving experience. A lack of previous diving practice 

contributes to the lowering of the threshold of emotional 

resilience in water [26]. 

Furthermore, the diver's mental resilience 

depends on the individual’s psychological properties: 

personality traits, individual style of action, resources and 

efficiency of cognitive-perceptual-motor processes, and 

the level of motivation [17,27]. The maintained strain is 

intensified with the dissonance between the 

requirements and tasks that the diver needs to face in the 

underwater environment, and his level of psychophysical 

efficiency. 

One of the most important psychological 

dispositions in technical diving is the high level of manual 

and operational skills, which together with psychological 

resilience becomes indispensable while performing 

complicated tasks under water. Activities undertaken in 

conditions having such a burdening effect on human 

senses, require the diver to make automatic choices, quick 

decisions, or choose the best or only possible ways to 

accomplish the task [15]. The behavioural patterns and 

procedures learned during training must be applied 

during an underwater exposure in such a way as to 

effectively achieve the set goals. In the situation of  

a psychophysical overload under water, the diver's 

efficiency is most often degraded which leads to mistakes 

in the implementation of consecutive partial task 

sequences [28,55]. 

Currently, in order to improve the psycho-motor 

condition (and thus obtain optimal adaptation to the 

conditions of operation in the underwater environment), 

simulated procedures are used to enable the creation of 

very diverse, extreme conditions that may occur in the 

underwater environment. Simulators performing several 

important functions, among which are the ones that 

improve the motivational and emotional functions 

(increase the diver's resilience in extreme situations) and 

optimise the level of stress the diver can cope with seem 

to be important from the psychological perspective  
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optymalnej adaptacji do warunków działania  

w środowisku podwodnym) wykorzystywane są 

procedury symulacyjne, umożliwiające wykreowanie 

bardzo różnorodnych, ekstremalnych warunków, które 

mogą wystąpić w podwodnym środowisku. Symulatory 

spełniają kilka ważnych funkcji, wśród których ważne  

z psychologicznej perspektywy wydają się te 

poprawiające funkcje motywacyjne i emocjonalne nurka 

(zwiększa się odporność na sytuacje ekstremalne) oraz 

optymalizujące poziom radzenia sobie ze stresem  

[12,29]. 

W podejmowanej psychologicznej problematyce 

na temat nurkowania osobną kwestią mieszczącą się  

w zakresie psychologii klinicznej i psychiatrii stanowi 

doświadczenie lęku. Zagadnienie to rozpatrywane jest  

w trojakim znaczeniu. Główną przyczyną choroby 

dekompresyjnej i urazu ciśnieniowego płuc u nurków jest 

gwałtowne wynurzenie, którego głównym bodźcem jest 

doświadczenie lęku panicznego [30]. Ponadto, 

najprawdopodobniej obiektywna miara lęku-cechy może 

być skuteczna w przewidywaniu występowania lęku 

panicznego pod wodą [31]. Wreszcie wyniki badań 

wskazują, że podwodna trauma ma zarówno ostre, jak  

i trwałe konsekwencje behawioralne, w tym zaburzenia 

lękowe, które omawiane są w literaturze w odniesieniu 

do ich znaczenia dla powstawania stresu i PTSD [32,33]. 

Podsumowując, opisane dotychczas  

w literaturze psychologiczne problemy nurka, podnoszą 

kwestie nabywania przez niego pewnych cech 

szczególnego przystosowania do nowych warunków. 

Wiadomo już dzisiaj, że powtarzane narażanie człowieka 

na działanie niezwykłych dlań warunków środowiska 

podwodnego, poszerza granice adaptacji do tego 

środowiska, ale rodzi też problemy. Uzyskana dzięki nim 

wiedza przyczyniła się do rozwoju dziedziny 

psychologicznej, którą dla celów artykuły nazwano 

„psychologią nurkowania”. 

PRZEGLĄD BADAŃ W WYBRANYCH 

ASPEKTACH PSYCHOLOGII NURKOWANIA

Aktualnie posługiwanie się pojęciem 

„psychologia nurkowania” może nosić znamiona pewnego 

nadużycia teoretycznego, albo praktycznego, bowiem  

w polskiej psychologicznej literaturze przedmiotu oraz  

w przestrzeni akademickiego kształcenia psychologów, 

brakuje większego zainteresowania tą problematyką. 

Obszar psychologii nurkowania stanowi kolokwialnie 

rzecz ujmując, niszę dla niewielu badaczy 

zainteresowanych tymi zagadnieniami, które mieszczą się 

w zakresie psychologii morskiej, podejmującej się 

wyjaśnienia interakcji między psychologią i różnymi 

dziedzinami świata morskiego [55]. 

W pewnym jednak optymistycznym ujęciu 

należy stwierdzić, że w literaturze światowej pojawiają 

się nieco częściej doniesienia dotyczące problematyki 

funkcjonowania psychicznego osób nurkujących i być 

może, jest to nieco nadmiarowe stwierdzenie, ale 

ukonkretnia się coraz mocniej nowa subdyscyplina 

psychologiczna – psychologia nurkowania.  

W dużej mierze związane jest ze wzrostem 

liczby osób uprawiających  nurkowanie sportowo-

rekreacyjne. Do lat 80-tych taka aktywność była 

podejmowana przez  niewielu sportowców; natomiast  

obecnie sytuacja  zmienia się i sport ten, dzięki rozwojowi  

sprzętu i nauki, uprawia około milion ludzi na świecie.  

[12,29]. 

In the undertaken psychological discussion on 

diving, a separate issue within the scope of clinical 

psychology and psychiatry is connected with the 

experience of anxiety. This issue is considered in  

a threefold sense. The main cause of decompression 

sickness and pulmonary barotrauma in divers is a rapid 

ascent which is mainly due to the experience of a panic 

attack [30]. Moreover, it is likely that an objective 

measure of the anxiety-trait would be effective in 

predicting panic attacks while underwater [31]. Finally, 

research results indicate that underwater trauma has 

both acute and persistent behavioural consequences, 

including anxiety disorders, which are discussed in 

literature in relation to their significance for stress 

formation and PTSD [32,33]. 

Summing up, the psychological problems in 

divers described thus far in literature raise issues related 

to their acquisition of certain traits of a special adaptation 

to new conditions. It is already known today that 

repeated exposure of humans to the unusual conditions of 

the underwater environment, extends the limits of 

adaptation to this environment but also gives rise to 

certain problems. The knowledge gained thanks to such 

exposures contributed to the development of  

a psychological domain, which for the purposes of the 

article will be referred to as "diving psychology". 

RESEARCH REVIEW IN SELECTED ASPECTS 

OF DIVING PSYCHOLOGY

The current use of the term "diving psychology" 

may bear the characteristics of a certain theoretical or 

practical abuse, as in the Polish psychological literature of 

this subject matter, and in the area of academic education 

of psychologists, there is a lack of interest in this topic. 

The area of diving psychology is, colloquially speaking,  

a niche for the few researchers interested in the issues 

falling within the scope of marine psychology, who 

endeavour to explain the interactions between 

psychology and various areas of the marine world [55]. 

However, it can be optimistically stated that 

world literature provides an increasing number of reports 

connected with the mental functioning of divers and, to  

a certain extent, the new psychological discipline – diving 

psychology – has become more established. 

This is largely related to an increase in the 

number of people practising sports and recreational 

diving. Until the 1980s, this activity was undertaken by 

only a few athletes; whereas now the situation is changing 

and thanks to the development of equipment and science, 

it is practised by approximately one million people all 

over the world. Diving is a form of activity often 

recommended in mass tourism, which is why we may 

speak about a growing social practice [34]. On the other 

hand, many years of observations related to the safety of 

military and recreational divers have made it possible to 

see the importance of health / psychological selection of 

diver candidates and active divers, both military and 

recreational. [35,36]. The search for personality factors 

which have a direct impact on the safety of divers, and the 

problems reported by divers following the completion of 

a dive, have all helped to explain the causes of incidents 

occurring under water. As it is known today, these factors 

have proved to be important for the safety of divers. 

Summing up, the increase in interest in  
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Nurkowanie jest formą działania często 

polecaną w turystyce masowej, dlatego też można mówić 

o wzrastającej w tym obszarze praktyce społecznej [34]. 

Z drugiej strony wieloletnie obserwacje  związane  

z bezpieczeństwem nurkowania  w celach militarnych jak 

i rekreacyjnych pozwoliły na dostrzeżenie znaczenia 

selekcji zdrowotnej/psychologicznej kandydatów na 

nurków i czynnych nurków, zarówno wojskowych jak  

i rekreacyjnych. [35,36]. Poszukiwanie osobowościowych 

czynników mających bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo nurkowania i problemy nurków 

zgłoszone po jego zakończeniu, pozwalały wyjaśnić 

przyczyny incydentów występujących pod wodą. 

Czynniki, te jak dzisiaj wiadomo okazały się istotne dla 

bezpieczeństwa nurkujących. 

Reasumując, wzrost zainteresowania 

nurkowaniem rekreacyjnym/sportowym oraz 

intensyfikacja badań dotyczących bezpieczeństwa 

człowieka w działaniach podwodnych otworzyły 

przestrzeń empiryczną dla poszukiwań psychologicznych 

czynników optymalizujących jego funkcjonowanie pod 

wodą. 

Początek zainteresowań problematyką 

psychologiczną na temat funkcjonowania człowieka  

w środowisku podwodnym przypisywany jest Behnke  

i jego artykułowi  „Reakcje psychologiczne i psychiczne  

w nurkowaniu i podwodnej wojnie (Psychological and 

psychiatric reactions in diving and submarine warfare) 

opublikowanemu w 1945 roku przez American Journal of 

Psychiatry [37]. Autor zwrócił uwagę na fakt obciążeń 

stresorami i samego stresu u nurków wojskowych 

w czasie drugiej wojny światowej; podkreślając jako 

stresory: przedłużone okresy czasu bez możliwości 

odpowiedniego odpoczynku i relaksu, działania  

w skomplikowanym sprzęcie technicznym,  

w ekstremalnych temperaturach, brak snu, hałas  

i wibracja. 

Przegląd psychologicznych doniesień 

badawczych i rozważań teoretycznych na temat 

nurkowania, wynika w dalszej części artykułu, 

z zastosowanej tu struktury/klasyfikacji teorii 

psychologicznych, które dla poszczególnych autorów, 

stanowiły bazę wyjaśniającą różnorodne mechanizmy 

psychologicznego funkcjonowania przy ekspozycji 

podwodnej. 

Wykorzystując koncepcję psychologii głębi  

z tkwiącymi w nieświadomości człowieka popędami  

i konfliktami Sessa, Pallotta i Fati [38] odkryli w swoich 

badaniach, że powody, które skłaniają jednostkę do 

uprawiania nurkowania, pochodzą z jej nieświadomych 

pokładów psychicznych. W sytuacji przekraczania przez 

nurka linii między powietrzem i wodą, zdaniem badaczy, 

pojawia się przepaść między głębokimi nieświadomymi 

popędami a świadomymi motywacjami. W 1968 Tatarelli 

[39] stwierdził, że "zdystansowana, zamknięta w sobie 

osoba" nie nadaje się do nurkowania, ponieważ  

"stłumione jej cechy moralne" mogą okazać się szkodliwe 

i niebezpieczne w działaniu podwodnym. Odone i inni 

[40] poprzez stworzone grupy dyskusyjne nurków i ich 

trenerów, próbowali wykryć psychodynamiczne 

podstawy podwodnej psychologii.  

Zdaniem autorów niezbędne było zrozumienie 

mechanizmów psychodynamicznych istniejących  

w podwodnej działalności nurków i zastosowanie ich  

w metodach dydaktycznych. Autorzy przeanalizowali 

techniki stosowane w nauczaniu nurkowania, a zwłaszcza 

te dotyczące jego bezpieczeństwa. Badacze uważali, że  

recreational/sports diving and the intensification of 

research regarding human safety in underwater activities  

has opened an empirical space for the search of 

psychological factors that optimise human functioning 

under water. 

The onset of interest in the psychological aspect 

of human functioning in the underwater environment is 

attributed to Behnke and his article Psychological and 

psychiatric reactions in diving and submarine warfare 

published in 1945 by the American Journal of Psychiatry 

[37]. The author points out the fact that military divers 

were burdened with stressors and stress itself during 

World War Two; the said stressors include: extended 

periods of time without the possibility of having adequate 

rest and relaxation, operation of complicated technical 

equipment, extreme temperatures, lack of sleep, noise 

and vibration. 

A review of psychological research and 

theoretical considerations on diving resulted in the 

following part of the article from the applied 

structure/classification of psychological theories, which 

served as the basis for particular authors for finding an 

explanation of various mechanisms of psychological 

functioning during an underwater exposure. 

Using the concept of psychology of depth with  

a man's instincts and conflicts rooted in the unconscious, 

Sessa, Pallotti and Fati [38] found in their research that 

the reasons leading an individual towards taking up 

diving originate in the unconscious layers of the psyche. 

In the situation when the diver crosses the line between 

the air and water, according to the researchers, there is a 

chasm between one’s deep unconscious drives and 

conscious motivations. In 1968 Tatarelli [39] stated that 

"a distant, introverted person" is not suitable as a diver 

because the "suppressed moral traits" can be harmful and 

dangerous in an underwater operation. In the formed 

discussion groups of divers and their trainers Odone et al. 

[40] tried to discover the psychodynamic basis of 

underwater psychology. According to the authors, it was 

necessary to understand the psychodynamic mechanisms 

existing in the underwater activity of divers and apply 

them in didactic methods.  

The authors analysed the techniques used in 

teaching diving, especially those concerning its safety. 

Researchers believed that most accidents are not 

accidental but result from the unconscious willingness to 

take risks. Therefore, they made an attempt to 

understand the psychodynamics of this problem. The 

results of their research indicate that it is important to 

treat the teaching methods in diving not only as a means 

of passing on useful skills and knowledge, but also as  

a psychotherapeutic technique that helps the diver 

control any sort of self-destructive aggressive 

inclinations. 

In 1985, using psychodynamic theory for their 

considerations, Spigolon and Dell'oro [41] found that 

autogenic training could be useful for divers in improving 

their mental condition. According to researchers, learning 

of this technique helped in fact to break the negative 

circle, starting from the diver's troublesome situation 

under water up to the occurrence of a panic attack.  

The results of their research also show that in 

autogenous training, certain body positions depend on 

whether the diver is in a state of apnea or oxygenation. 

Certain positions may also prevent muscle relaxation, 

which is necessary for maintaining the optimal 

psychophysiological balance under water. It is also worth  
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większość wypadków nie jest przypadkowa, ale wynika  

z nieświadomych chęci podejmowania ryzyka. Zatem 

podjęli oni próbę zrozumienia psychodynamiki tego 

problemu. Wyniki ich badań wskazują, że ważne jest, aby 

traktować metody nauczania w nurkowaniu, nie tylko 

jako środek do przekazywania użytecznych umiejętności  

i wiedzy, ale także jako technikę psychoterapeutyczną, 

pomagającą nurkowi kontrolować wszelkie 

autodestrukcyjne agresywne popędy. 

W 1985 roku Spigolon i Dell'oro [41] używając 

teorii psychodynamicznej dla swoich rozważań, 

stwierdzili, że trening autogenny może być przydatny dla 

nurka w poprawie jego kondycji psychicznej. Poznanie tej 

techniki pomogło w rzeczywistości, pozwolić zdaniem 

badaczy, na przełamanie negatywnego kręgu, 

zaczynającego się od kłopotliwej sytuacji nurka pod wodą 

i nakręcającego się, aż do występującego u niego ataku 

paniki.  

Wyniki ich badań pokazują ponadto, że  

w treningu autogennym określone pozycje ciała zależą od 

tego, czy nurek znajduje się w stanie bezdechu czy 

utlenowania. Pewne pozycje mogą  również zapobiegać 

relaksacji mięśni, co jest konieczne dla optymalnej 

równowagi psychofizjologicznej pod wodą. Warto 

również wspomnieć o pracach Jennifer Hunt [42]. 

Wykorzystała ona analizę psychoanalityczną do opisania 

działania związanego z ryzykiem i wypadkami 

nurkowymi.  

Autorka zbadała nieświadome konflikty, które 

zdawały się zwiększać zaangażowanie nurka podczas 

nurkowania w głębokim zanurzeniu, prowadzące go 

niemal do śmiertelnego wypadku. Jej badania opierały się 

na wywiadach z osobami uprawiającymi nurkowanie 

rekreacyjne i techniczne. Według badaczki 

zaangażowanie mężczyzn w konkretny zawód, sport lub 

rekreację często zakorzenione jest we wczesnym 

dzieciństwie.  

Zainteresowanie nurków sportowych wodą, 

łodziami lub nurkowaniem zwykle rozpoczyna się  

z pewnym opóźnieniem w rozwoju osobniczym, ale 

nurkowanie z głębokim zanurzeniem staje się specjalną 

areną, na której niektórzy mężczyźni wydają się 

podejmować i próbować opanowywać konflikty 

zakorzenione we wczesnych doświadczeniach  

z nieobecnymi i wykorzystującymi ojcami.  

Istnieją również przesłanki świadczące o tym, że 

nurkowie i elitarni sportowcy, zaangażowani w sporty 

wysokiego ryzyka, mają pewne wzorce rodzicielstwa  

i mogą realizować podobne fantazje. Im bardziej 

ryzykowny i gwałtowny jest sport, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że kwestia biseksualizmu, męskości, 

agresji i sadomasochizmu wydaje się wpływać na ten 

indywidualny wybór dziedziny sportowej. 

Jednym z ważniejszych obszarów 

psychologicznych dostarczających inspiracji 

teoretycznych do badania adaptacji osób nurkujących do 

środowiska podwodnego stały się ustalenia w ramach 

psychologii zdrowia, w tym stresu psychologicznego osób 

nurkujących w niebezpiecznych sytuacjach w środowisku 

podwodnym [20].  

Ustalenia badaczy są jednoznaczne  

i wskazujące, że stres wywołany ekstremalnym 

środowiskiem. jak w przypadku nurkowania w głębinach 

z wysokim ciśnieniem atmosferycznym, wywołuje zmiany 

zarówno w ciele, jak i w psychice [15,16,45,46,47].  

Dla przykładu, ustalono, że pamięć przestrzenna 

zostaje znacznie upośledzona przy kompresji pomiędzy  

mentioning the works of Jennifer Hunt [42]. She used 

psychoanalysis to describe the mechanism associated 

with the risk and diving accidents. The author examined  

unconscious conflicts that seemed to increase during 

deep diving, leading divers almost to a fatal accident. Her 

research was based on interviews with people practising 

recreational and technical diving.  

According to the researcher, the involvement of 

men in a particular profession, sport or form of recreation 

is often rooted in early childhood. The interest of sport 

divers in water, boats or scuba diving usually starts with  

a certain delay in individual development, and deep 

diving constitutes a special arena where some men seem 

to overcome the conflicts rooted in their early 

experiences related to absent or abusive fathers. There 

are also indications that divers and elite athletes involved 

in high-risk sports follow certain parenting patterns and 

may pursue similar fantasies. The more risky and violent 

the sport is, the more likely it is that the issue of 

bisexuality, masculinity, aggression and sadomasochism 

influences such an individual choice of a sports discipline. 

One of the most important psychological areas 

providing theoretical inspirations to study the adaptation 

of divers to the underwater environment are the findings 

of health psychology, including psychological stress of 

people performing dives in dangerous situations [20]. 

Researchers' findings are unambiguous, and 

indicative of stress caused by an extreme environment as 

in the case of diving to greater depths, subjecting the 

diver to high pressure causing changes both in the body 

and in the psyche [15,16,45,46,47]. For example, it has 

been determined that spatial memory is significantly 

impaired with compressions performed between 410 and 

480 m, showing a large individual variability. Research 

also revealed a reduced visual spatial ability during diving 

at 300-540 m [44]. 

In the theoretical psychological perspective 

regarding the constancy of personality traits, there are 

research reports on the personality traits and attitudes of 

divers in the underwater environment. In their research, 

Griffiths, Steel, Vaccaro and Karpman [48] examined the 

diver's anxiety and the correlation between relaxation 

and diving techniques. However, the main issue consisted 

in providing descriptions of the psychological profiles of 

divers in order to determine the personality risk factors 

of underwater accidents. [49].  

In their book titled Stress and performance in 

diving Bachrach and Egstrom explained the role of 

individual differences in the adaptation of military 

personnel to a stressful environment, taking into account 

the existing models of intelligence, personality and 

performance. Among others, in the sample of 

professionals (N = 575) a direct and positive relationship 

between emotional adjustment, conscientiousness and 

general mental abilities in relation to underwater 

adaptation, as well as the negative correlation with 

emotional reactivity were determined.  

The conclusions from the research suggest that 

the optimal personality profile of the diver should be 

characterised by an ability to function effectively in the 

conditions of stress and crisis, as well as cope with stress 

using a cognitive-behavioural strategy. It should be 

characterised by a high emotional control, with a high 

level of error control and avoiding high risk levels. 

From the point of view of an overall 

performance model, professional divers should, on the 

one hand, perform dives with the use of equipment,  
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410 a 480m, wykazując dużą indywidualną zmienność. 

Badania ujawniły również zmniejszoną wizualną zdolność 

przestrzenną podczas nurkowania na 300-540 m [44].  

W teoretycznej psychologicznej perspektywie 

dotyczącej stałości cech osobowości, istnieją doniesienia 

badawcze na temat cech osobowości i postaw nurka  

w środowisku podwodnym. W swoich badaniach Griffiths, 

Steel, Vaccaro i Karpman, [48] zbadali niepokój nurka  

i korelację pomiędzy technikami relaksacyjnymi  

i nurkowymi. Jednak głównym zagadnieniem w tym 

temacie było opisanie profili psychologicznych nurków  

w celu ustalenia osobowościowych czynników ryzyka 

wypadków podwodnych [49].  

W swojej książce Bachrach i Egstrom, Stress and 

performance in diving badacze wyjaśnili wkład 

indywidualnych różnic w adaptację personelu 

wojskowego do stresującego środowiska, biorąc pod 

uwagę istniejące modele inteligencji, osobowości  

i wydajności. Ustalono między innymi w próbie 

profesjonalistów (N = 575) bezpośredni dodatni związek 

dopasowania emocjonalnego, sumienności i ogólnej 

zdolności umysłowej z podwodną adaptacją, a także 

ujemną korelację z reaktywnością emocjonalną.  

Wnioski z badań sugerują, że optymalny profil 

osobowościowy nurka powinien charakteryzować się 

zdolnością do skutecznego działania w warunkach stresu 

i sytuacji kryzysowych i radzeniem sobie ze stresem 

poprzez strategię poznawczo-behawioralną. Powinna 

cechować go wysoka kontrola emocjonalna, przy 

jednocześnie dużej kontroli błędów i unikaniu wysokiego 

poziomu ryzyka  

Z punktu widzenia ogólnego modelu wydajności, 

profesjonalni nurkowie powinni z jednej strony, 

nurkować przy użyciu sprzętu, korzystać z narzędzi 

pneumatycznych i hydraulicznych, sprawdzać i naprawiać 

uszkodzenia w kadłubie okrętów. Te wymiary wydajności 

reprezentują umiejętności, które wynikają  

z psychologicznych kompetencji takich jak: krytyczne 

myślenie, ocena w podejmowaniu decyzji, analiza 

problemu i rozkładu czasu, rozumienie ustne i pisemne, 

rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, selektywna 

uwaga, orientacja przestrzenna, siła statyczna  

i dynamiczna, sprawność manualna i wielokrotna 

koordynacja.  

W optymalnym osobowościowym profilu nurka 

powinny znaleźć się  takie cechy jak: zarządzanie lękiem  

i stresem, odpowiedzialność, autonomia działania  

i zdolność wysiłkowa [50]. Z badań Nevo i Breitsteina 

[20] wynika, że nurkowie w porównaniu z osobami 

nienurkującymi, charakteryzują się większą motywacją 

do ryzyka i przygody, wyższym poziomem męskości  

i agresywności, a także mniejszą podatnością lękową oraz 

są zdrowsi fizycznie.  

W badaniach z 2010 roku Coetzee [51] ustalił 

jakie cechy osobowości są powszechne wśród nurków 

rekreacyjnych. W badaniu sześćdziesięciu nurków tabele 

częstotliwości wykazały wysokie wyniki w zakresie 

samowystarczalności, odwagi i impulsywność oraz niskie 

w zakresie zgodności, ciepła i wrażliwości. Wyniki tego 

badania pokazały, że cechy osobowości nurków różnią się 

od tego, co wskazano w literaturze, jako typowy profil 

osobowości ekstremalnego sportowca.  

Przeprowadzona eksploracyjna analiza 

czynnikowa pokazała cztery typy osobowości nurków 

rekreacyjnych: poszukiwacz przygód, racjonalista, 

marzyciel i pasywno-agresywny typ nurka, 

zidentyfikowano z macho. Wyniki tych badań sugerują, że  

pneumatic and hydraulic tools, inspect and repair damage 

to the hulls of ships. These performance dimensions 

represent skills that result from such psychological 

competences as: critical thinking, judgment in decision 

making, problem and time distribution analysis, oral and 

written understanding, deductive and inductive 

reasoning, selective attention, spatial orientation, static 

and dynamic force, dexterity and multiple coordination. 

The optimal personality profile of a diver should 

include such features as: management of anxiety and 

stress, responsibility, autonomy of action and physical 

capacity [50]. The research carried out by Nevo and 

Breitstein [20] shows that divers are more motivated 

towards risk and adventure, demonstrate a higher level of 

masculinity and aggressiveness, as well as are less 

susceptible to anxiety, and are physically healthier. In  

a 2010 study, Coetzee [51] determined which personality 

traits are common among recreational divers. In a study 

of sixty divers the obtained frequency tables showed high 

results in terms of self-sufficiency, courage and 

impulsivity whereas low scores in relation to conformity, 

warmth and sensitivity. The results of this study proved 

that the personality traits of divers differ from what is 

indicated in the literature as a typical personality profile 

of an extreme athlete.  

An exploratory factor analysis showed four 

types of personality of recreational divers: an adventurer, 

a rationalist, a dreamer and a passive-aggressive diver 

identified with a macho type. The results of these studies 

suggest that the number of high-risk behaviours revealed 

by a diver depends on his personality type. 

Van Wijk [4] abandoned the international trend 

of comparing the personality traits of divers and seafarers 

and conducted his own research to determine the extent 

to which the personalities of military and recreational 

divers differ. By controlling 16 personality factors, 

examining 28 South African divers, 28 South African 

seamen, and 28 civilian divers, the researcher determined 

that navy seafarers qualified as divers achieved higher 

ego strength scores than seafarers who were not military 

or civilian divers.  

They proved to be more psychologically "tough" 

and adventurous. Moreover, Navy divers were less 

assertive, obtained higher scores on the superego scale, 

were more practical and characterised by a greater well-

being. Another important psychological research problem 

within the perspective of clinical psychology are issues 

concerned with panic fear described in literature as the 

most frequent cause of death among divers. Morgan [52] 

examined over 500 experienced recreational divers and 

discovered that more than half of them experienced panic 

attacks and that at least one of these attacks took place 

during dive performance.  

The author constructed an anxiety test allowing 

to identify people with the highest probability of a panic 

attack before the commencement of a dive. Although 

there are many factors responsible for injuries and fatal 

diving accidents, there is a general consensus among 

researchers that many of them are caused by panic. There 

is also evidence that people with an elevated level of the 

anxiety-trait more often demonstrate stronger anxiety 

reactions when they are exposed to stressors.  

Thus, there is a subgroup in the population of 

divers with an increased level of the risk of 

accident/death. However, the efforts towards showing 

that selected interventions such as hypnosis, imaging, 

meditation and relaxation can reduce stress responses in  
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liczba zachowań wysokiego ryzyka ujawnianych przez 

nurka, zależy od jego typu osobowości. 

Van Wijk [4] odstąpił od międzynarodowego 

trendu porównywania cech osobowości nurków  

i marynarzy i przeprowadził własne badanie w celu 

ustalenia, w jakim stopniu różnią się osobowościowo 

nurkowie wojskowi i rekreacyjni. Kontrolując 16 

czynników osobowości, badając 28 nurków z RPA, 28 

marynarzy z RPA oraz 28 nurków cywilnych, badacz 

ustalił, że marynarze marynarki wojennej będący 

nurkami, osiągnęli wyższe wyniki w aspekcie siły ego  

w porównaniu z marynarzami nie będący nurkami  

i nurkami cywilnymi.  

Okazali się oni też bardziej „twardzi” psychicznie 

i żądni przygód. Ponadto, nurkowie marynarki wojennej 

byli mniej asertywni, uzyskali wyższe wyniki na skali 

badającej superego, byli bardziej praktyczni i uzyskiwali 

wyższe samopoczucie.  

Kolejnym ważnym psychologicznym problemem 

badawczym w perspektywie psychologii klinicznej stały 

się zagadnienia dotyczące lęku panicznego opisywanego 

w literaturze jako najczęstsza przyczyna zgonów nurków. 

Morgan [52] przebadał ponad 500 doświadczonych 

nurków rekreacyjnych i odkrył, że ponad połowa z nich 

doświadczyła ataków paniki i że przynajmniej jeden  

z tych ataków, miał miejsce podczas nurkowania.  

Autor skonstruował test na niepokój, dzięki 

któremu możliwa byłaby identyfikacja osób  

o największym prawdopodobieństwie ataku paniki, zanim 

rozpoczęliby nurkowanie. Chociaż istnieje wiele 

czynników odpowiedzialnych za obrażenia i wypadki 

śmiertelne w nurkowaniu, istnieje ogólna zgoda wśród 

badaczy, że wiele z tych przypadków jest 

spowodowanych paniką. Istnieją ponadto dowody na to, 

że osoby charakteryzujące się podwyższonym poziomem 

lęku-cechy, częściej mają silniejsze reakcje lękowe, gdy są 

wystawione na działanie stresora.  

Zatem istnieje podgrupa w populacji nurków,  

u której istnieje zwiększony poziom ryzyka 

wypadku/śmierci. Wysiłki mające na celu wykazanie, że 

wybrane interwencje, takie jak hipnoza, obrazowanie, 

mediacja i relaksacja, mogą zmniejszyć reakcje na stres  

u lękowych nurków, nie przyniosły jednak 

konsekwentnych wyników, i w związku z tym istnieje 

potrzeba systematycznych badań dotyczących 

skuteczności wybranych strategii interwencji. Próby 

takiej podjął się Gary Ladd, [11] który w swojej 

działalności zarówno klinicznej, jak i badawczej wyjaśniał 

wywoływaną nurkowaniem panikę, podwodne wypadki, 

a także opracował specyficzne terapie dla osób, które 

straciły swojego partnera podczas nurkowania. 

Van Wijk [3] próbował zbadać i opisać profil 

zdrowia psychicznego specjalistów z południowo-

afrykańskiej marynarki wojennej pracujących  

w ekstremalnych środowiskach oraz postawił problem 

oszacowania występowania wśród nich objawów 

psychopatologicznych. W badaniach wykorzystano 

Minesocki Inwentarz Osobowości (MMPI) -2 do 

określenia głównych wzorców psychopatologii  

i nieprawidłowego funkcjonowania osobowości. Próbę 

161 nurków i 152 marynarzy okrętów podwodnych, 

porównano z próbką 139 marynarzy marynarki wojennej. 

Nurkowie i marynarze okrętów podwodnych 

wykazywali pożądane profile zdrowia psychicznego, 

chociaż znaleziono specyficzne dla zawodu markery 

nietypowych wzorców zachowań, takie jak: nieznacznie 

podwyższone wyniki w skali hipomanii wśród nurków 

anxiety divers did not produce consistent results, 

therefore there is still a need for a systematic research 

into the effectiveness of particular intervention strategies. 

Such an attempt was made by Gary Ladd, [11] who in his 

clinical and research activities explained the diving-

induced panic, underwater accidents, as well as 

developed specific therapies for people who lost their 

partners during a dive. 

Van Wijk [3] attempted to investigate and 

describe the mental health profile of South African navy 

specialists working in extreme environments and 

formulated the problem of estimation of an occurrence of 

psychopathological symptoms among them. Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory (MMPI) -2 was used in 

the research to determine the main patterns of 

psychopathology and personality disorders. A sample of 

161 divers and 152 submarine seamen were compared 

with a sample of 139 navy seamen.  

Divers and submarine seamen showed the 

desired mental health profiles, although profession-

specific markers of atypical behavioural patterns were 

found such as: slightly elevated hypomania scores among 

divers and responsibility scores of submarine seamen. 

Moreover, it was established that there is a strong 

expression of intensification of male gender roles among 

divers, submarine seamen and naval seamen. The author 

suggests that in cases when an abnormal dynamics of 

behaviour occurs, it can be interpreted as adaptive and 

not psychopathological, as the subjects acted in the 

specific context of an operational environment. 

In summary, from the broad perspective of 

psychological research and knowledge, the current state 

of reports and considerations on the psychological 

aspects of diving is still insufficient. Their main focus is 

involved with the problem of optimal/or a lack of 

adaptation of humans to the underwater environment. 

Despite the important contribution recently made by 

researchers, there is still a lack of knowledge regarding 

the psychodynamic mechanisms of this activity; the 

personality differences between recreational and 

technical divers have not been studied enough; too little is 

known about the correlation between extreme sports and 

diving. The current state of knowledge did not allow for 

the development of a psychological tool cooperating with 

medical protocols in the selection of people practising 

diving both as a sports activity and professionally; the 

social and psychoeducational aspects that are necessary 

to take up diving are considered only sporadically and to 

a very limited extent. 

To conclude, we should mention that at present 

works are being conducted on the development of  

a theoretical model regarding psycho-social risk factors 

and the quality of life of military divers, which will be 

subject to empirical verification. The model is built on two 

concepts of stress (stress at work - a concept developed 

by Robert Karaska and Tore Theorella [53], and Lazarus's 

transactional model of stress [54] – personality factors 

(sense of stress, sense of effectiveness, coping strategies, 

neuroticism, extraversion, diligence, openness to 

experience, and agreeableness, causative and community 

orientation, propensity to risk, emotion control) and the 

level of general health and life satisfaction. 

The general thesis behind the model of 

psychosocial risk factors and the quality of life of military 

divers that will be tested in the future, is that physical and 

psychosocial risk factors (the discrepancy between 

conditions and requirements for an individual, and their  
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oraz w skali odpowiedzialności wśród marynarzy 

okrętów podwodnych. Ponadto, ustalono, że istnieje silny 

wyraz męskiej identyfikacji ról płciowych wśród nurków  

i marynarzy okrętów podwodnych oraz marynarzy 

marynarki wojennej. Autor sugeruje, że w przypadkach,  

w których wystąpiła nietypowa dynamika zachowania, 

można ją interpretować jako adaptacyjną, a nie 

psychopatologiczną, bowiem badane osoby działały  

w specyficznym kontekście środowiska operacyjnego.  

Podsumowując, z szerokiej perspektywy badań  

i wiedzy psychologicznej, aktualny stan doniesień  

i rozważań na temat psychologicznych aspektów 

nurkowania jest jeszcze niewystarczający. Główny ich 

nurt podejmuje problematykę optymalnego/lub nie 

przystosowania człowieka do środowiska podwodnego. 

Pomimo ważnego wkładu ostatnio dokonanego 

przez badaczy, wciąż jednak istnieje niedosyt wiedzy na 

temat psychodynamicznych mechanizmów tej 

aktywności; za mało zostały zbadane różnice 

osobowościowe pomiędzy nurkami rekreacyjnymi  

i technicznymi; zbyt mało wiadomo na temat korelacji 

pomiędzy sportami ekstremalnymi a nurkowaniem. 

Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwolił na stworzenie 

psychologicznego narzędzia, współpracującego  

z protokołami medycznymi w doborze osób, 

uprawiających nurkowanie zarówno w sporcie, jak  

i zawodowo; aspekty społeczne i psychoedukacyjne, które 

są niezbędne do podejmowania nurkowania, są 

rozpatrywane tylko sporadycznie i w bardzo 

ograniczonym zakresie.  

Tytułem zakończenia należy wspomnieć, że 

aktualnie prowadzone są prace nad tworzeniem 

teoretycznego modelu, który zostanie poddany 

weryfikacji empirycznej, dotyczącego psycho-społecznych 

czynników ryzyka i jakości życia nurków wojskowych. 

Model budują dwie koncepcje stresu (stres w pracy 

Roberta Karaska i Toresa Theorella [53] i transakcyjny 

model stresu Lazarusa [54] czynniki osobowościowe 

(poczucie stresu, poczucie skuteczności, strategie 

radzenia sobie ze stresem, neurotyczność, ekstrawersja, 

sumienność, otwartość na doświadczenie, oraz 

ugodowość; orientacja sprawcza i wspólnotowa, 

skłonność do ryzyka, kontrola emocji) oraz poziom 

ogólnego stanu zdrowia i zadowolenia z życia.   

Ogólna teza w przyszłości testowanego modelu 

psychospołecznych czynników ryzyka i jakości życia 

nurków wojskowych głosi, że fizyczne i psychospołeczne 

czynniki ryzyka (rozbieżność pomiędzy warunkami  

i wymaganiami stawianymi jednostce, oraz jej 

subiektywna poznawcza ocena warunków pracy) 

aktywizują mechanizm powstawania stresu i strategie 

radzenia sobie z nim.  

Wydaje się, że niektóre z cech osobowości 

nurków wojskowych mogą stanowić swoiste czynniki 

ochronne (resilience) w radzeniu sobie ze stresem, nie 

mniej długotrwałe narażenie na występujące  

i subiektywnie ocenione negatywnie psychospołeczne  

i fizyczne stresory doprowadzić mogą do dysharmonii  

w ich ogólnym stanie zdrowia. Ponadto wydaje się, że 

zarówno bezpośrednie strategie radzenia sobie ze 

stresem oraz kooperujące z nimi czynniki ochronne  

i w konsekwencji dobry ogólny stan zdrowia nurków 

wojskowych warunkują ich wysoki poziom zadowolenia  

z życia.  

subjective cognitive assessment of working 

conditions) activate the mechanism of formation of stress 

and coping strategies. It seems that some of the 

personality traits of military divers may constitute 

specific protective factors (resilience) in coping with 

stress, however, a long-term exposure to 

subjectively negatively evaluated psychosocial 

and physical stressors may lead to  

a disharmony in their general health condition. 

Furthermore, it seems that both the direct coping 

strategies, the concurrent protective factors 

and, consequently, the good overall health of military 

divers determine the high level of their life satisfaction. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Therapy with hyperbaric oxygen (HBOT) was first used in pediatrics in Russia in the 1920s (1927). At present, HBOT is used in children in similar 
indications as in adults, as well as in perinatal, neurologic and neuro-developmental conditions, even though there is only limited evidence of it offering any 
benefit for such conditions. The aim of this publication is to present current indications and risks of the use of HBOT in children. 
Keywords: recomendations supportive treatment, alternative therapy, efficacy. 

Terapia tlenem hiperbarycznym (HBOT), została po raz pierwszy zastosowana w pediatrii w Rosji w latach 30 XX wieku (1927 rok). Obecnie metoda HBOT 
jest u dzieci stosowana we wskazaniach zbliżonych jak u osób dorosłych, ponadto w zaburzeniach okołoporodowych, neurologicznych i neurorozwojowych, 
gdzie jej przydatność jest niezadawalająca. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych wskazań i ryzyka stosowania HBOT u dzieci.  
Słowa kluczowe: zalecenia, leczenie wspomagające, terapia alternatywna, skuteczność. 

Терапия гипербарической оксигенацией (HBOT) была впервые применена в педиатрии в России в 30-ые XX века (1927 года). Сегодня метод 
HBOT применяется у детей при показаниях, приближенных к показаниях взрослых, а также при родовых травмах, неврологических нарушениях, 
где ее эффективность является недостаточной. Целью статьи является представление актуальных показаний и степени риска применения HBOT 
у детей.  
Ключевые слова: рекомендации, поддерживающее лечение, альтернативное лечение, эффективность. 

Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBOT) wurde in der Pädiatrie erstmals in den 1930er Jahren (1927) in Russland angewendet. Gegenwärtig wird die 
HBO-Methode bei Kindern in ähnlichen Indikationen wie bei Erwachsenen angewendet, außerdem bei perinatalen, neurologischen und neurologischen 
Entwicklungsstörungen, wo ihre Nützlichkeit allerdings nicht zufriedenstellend ist. Ziel des Artikels ist es, aktuelle Indikationen und das Risiko der HBOT-
Anwendung bei Kindern darzustellen. 
Schlüsselwörter: Empfehlungen, unterstützende Pflege, alternative Therapie, Wirksamkeit. 

La terapia de oxigenación hiperbárica (TOHB) fue utilizada por primera vez en pediatría en Rusia en la década de los años 30 del siglo XX (1927). En la 
actualidad, el método TOHB se utiliza en niños para indicaciones similares a las de los adultos, así como para trastornos perinatales, neurológicos y del 
desarrollo neurológico, donde su utilidad es poco satisfactoria. El objetivo de este trabajo es presentar las actuales indicaciones y los riesgos del uso de 
TOHB en niños.  
Palabras clave: recomendaciones, tratamiento de apoyo, terapia alternativa, eficacia. 
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WSTĘP

Wpływ tlenu hiperbarycznego na narządy  

i tkanki jest wielokierunkowy. W warunkach wysokich 

stężeń parcjalnych tlen staje się lekiem wywołującym 

wiele istotnych zjawisk w organizmie chorego dziecka,  

z których najistotniejszym jest wpływ na metabolizm 

komórek. Zastosowanie tlenu hiperbarycznego powoduje 

zwiększenie aktywności przeciwbakteryjnej leukocytów, 

zmniejsza adhezję neutrofili do ścian naczyń, tym samym 

ograniczając uszkodzenia śródbłonka, powoduje skurcz 

naczyń w obszarach o prawidłowym stężeniu tlenu, bez 

zmian w krążeniu w obszarach o upośledzonym 

przepływie, przywraca wzrost fibroblastów i produkcję 

kolagenu, stymuluje wytwarzanie dysmutazy 

nadtlenkowej i magazynowanie ATP, co sprzyja 

zmniejszeniu obrzęków tkanek, ogranicza niektóre 

mechanizmy odpowiedzi immunologicznej, pobudza 

aktywność osteoklastów, proliferację włośniczek, obniża 

elastyczność soczewek w oku, hamuje wytwarzanie 

surfaktantu w płucach, blokuje peroksydację lipidów przy 

zatruciu CO, jak też przyspiesza jego usuwanie  

z hemoglobiny tlenkowęglowej [1]. 

Tlen może być dostarczany dziecku zarówno 

poprzez umieszczenie go w atmosferze czystego tlenu, jak 

i poprzez zastosowanie masek i kapturów tlenowych  

w komorach, gdzie pacjenci przebywają w atmosferze 

powietrza. Obydwa wymienione sposoby zwiększają 

ciśnienie parcjalne tlenu w płucach oraz znacznie 

zwiększają jego stężenia w osoczu, głównie na zasadzie 

fizycznego rozpuszczania się tlenu w wodzie stanowiącej 

główny jego składnik. Pod ciśnieniem stosowanym  

w HBOT tlen rozpuszcza się w wodzie w ilościach do 20 

razy większych niż w warunkach normo barycznych przy 

zwykłym, 21% stężeniu tlenu w powietrzu. Zwiększenie 

stężenia tlenu w osoczu przyczynia się to do znacznego 

zwiększenia promienia dyfuzji tlenu z naczyń 

włosowatych do otaczających je tkanek. Przy ciśnieniu  

3 ATA i oddychaniu 100% tlenem jego prężność w osoczu 

może wynieść nawet 2000 mm Hg, co zwiększa dyfuzję 

tlenu do tkanek około czterokrotnie po stronie tętniczej,  

a dwukrotnie po stronie żylnej krążenia włośniczkowego. 

W pediatrii zwykle stosuje się HBOT w zakresie ciśnień 

do 2 ATM [2,3].  

Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem 

terapii tlenem hiperbarycznym (HBOT) u dzieci 

przeprowadzono w Rosji, w trakcie resustytacji 

oddechowo-krążeniowej, w stanach uszkodzenia mózgu,  

a także w chorobie hemolitycznej noworodków. 

Początkowo do zabiegów HBOT kwalifikowano dzieci  

w ciężkim stanie ogólnym, u których wyczerpano 

pozostałe, dostępne wówczas możliwości terapeutyczne. 

Wykazano, że w zamartwicy noworodków, zastosowanie 

HBOT do trzech godzin po urodzeniu dziecka, u ¾ dzieci 

poddawanych terapii, prowadziło do uratowania życia 

dziecka i późniejszego wyzdrowienia.  

Zaobserwowano ponadto, że HBOT zmniejszała 

stężenie wolnej bilirubiny we krwi, zapobiegajac tym 

samym uszkodzeniu mózgu związanemu z żółtaczką jąder 

podstawy. Z czasem terapia tlenem hiperbarycznym 

znalazła zastosowanie jako leczenie wspomagające  

w licznych schorzeniach wieku dziecięcego. Specyfiką 

pediatrii są problemy zdrowotne związane  

z zaburzeniami rozwoju, wadami wrodzonymi i urazem 

okołoporodowym. HBOT bada się pod kątem  

INTRODUCTION 

The influence of hyperbaric oxygen on bodily 

organs and tissues is multidirectional. In the conditions of 

high partial concentrations, oxygen becomes a drug 

inducing numerous significant phenomena in the body of 

a sick child, the most important of which is the effect on 

cellular metabolism. The use of hyperbaric oxygen is 

known to: increase the antimicrobial activity of 

leukocytes; reduces the adhesion of neutrophils to the 

vascular walls thereby limiting endothelial damage; leads 

to vasocontriction in areas with a regular oxygen 

concentration without causing changes in circulation in 

the areas with an impaired flow; restores fibroblast 

growth and collagen production; stimulates generation of 

peroxide dismutase and ATP storage which reduces tissue 

oedema; limits some mechanisms of immunoogical 

response; stimulates osteoclast activity; promotes 

capillary proliferation; reduces the elasticity of the lens in 

the eye; inhibits the production of surfactant in the lungs; 

blocks lipid peroxidation during CO poisoning as well as 

accelerates the disposal of carbon monoxide [1]. 

Oxygen can be provided both by placing a child 

in an atmosphere of pure oxygen, and by using oxygen 

masks and hoods in the chambers where patients are kept 

in an air atmosphere. Both of these methods increase the 

partial pressure of oxygen in the lungs and significantly 

increase its concentrations in the plasma, mainly based on 

the principle of physical dissolution of oxygen in water 

which constitutes its main component. At the pressure 

used in HBOT, oxygen dissolves in water in quantities of 

up to 20 times higher than those encountered in 

normobaric conditions where oxygen concentrations of 

21% are found. Increasing the oxygen concentration in 

plasma contributes to a significant increase in the oxygen 

diffusion radius from the capillaries to the surrounding 

tissues. While breathing with 100% oxygen at the 

pressure of 3 ATA, its pressure in the plasma can be as 

high as 2000 mm Hg, which increases the diffusion of 

oxygen to tissues on the arterial side by approximately 

four times and twice on the venous side of the capillary 

circulation. The HBOT pressure range applied in 

paediatric patients usually amounts to 2 ATM [2,3]. 

The first experiments using hyperbaric oxygen 

therapy (HBOT) in children were carried out in Russia, 

during respiratory-circulatory resuscitation, in states of 

brain damage, as well as in haemolytic disease in new-

borns. Initially, those children in a severe general 

condition were qualified for HBOT procedures for whom 

the remaining therapeutic options available at that time 

were exhausted. It was shown that in neonatal asphyxia, 

the application of HBOT up to three hours after the birth, 

led to saving the lives and subsequent recovery of 3/4 of 

children subjected to this therapy.  

It was also observed that HBOT reduced the 

concentration of free bilirubin in the blood, thus 

preventing brain damage associated with kernicterus. 

Over time, hyperbaric oxygen therapy has been used as 

supportive therapy in numerous childhood diseases. The 

specificity of paediatrics are health problems related to 

developmental disorders, congenital malformations and 

perinatal trauma. HBOT is tested for paediatric usefulness 

primarily in relation to neurological consequences of the 

said abnormalities. The greatest interest is instigated by 

the use of HBOT in cognitive disorders and paralysis, thus  
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przydatności w pediatrii przede wszystkim 

w następstwach neurologicznych wspomnianych 

zaburzeń. 

Największe zainteresowanie wzbudza 

zastosowanie HBOT w zaburzeniach poznawczych  

i porażeniach, wzbudzając nadzieję że, w połączeniu  

z rehabilitacją pomoże złagodzić objawy spastyczne, 

poprawić wzrok, słuch, mowę i pozostałe funkcje 

umysłowe [4,5]. W praktyce, podobnie jak u dorosłych, 

HBOT jest głównie stosowana u dzieci z niedokrwieniem 

lub niedotlenieniem tkanek i/lub trudno gojącymi się 

ranami, w celu wspomagania ich gojenia się równolegle ze 

stosowaną w tym samym czasie standardową terapią. 

Jednoczesne zastosowanie chirurgicznego oczyszczania 

rany, antybiotykoterapii i HBOT umożliwia uzyskanie 

efektu synergii, co znacznie przyspiesza gojenie ran [6]. 

Wskazania do zastosowania HBO w Europie 

uaktualniono ostatnio w oparciu o metodologię EBM na  

X konferencji uzgodnieniowej ECHM (European 

Committee of Hyperbaric Medicine) w Lille w dniach 15-16 

kwietnia 2016 roku (ECHM Consensus Conference) [7]. 

Siłę dowodów na korzystny wpływ HBOT podzielono na  

4 poziomy: (poziom I - silne dowody korzystnego wpływu 

HBOT, poziom II - dowody korzystnego wpływu HBOT, 

poziom III - słabe dowody korzystnego wpływu HBOT, 

poziom IV - brak dowodów korzystnego wpływu HBOT). 

Na podstawie oceny dostępnych dowodów 

komitet wydał na zasadzie konsensusu rekomendacje, 

których siła mogła przyjąć trzy poziomy (rekomendacja 

stopnia I – silna, rekomendacja stopnia II – umiarkowana 

oraz rekomendacja stopnia III – słaba, opcjonalna). 

Jednocześnie jakość dowodów oceniono zgodnie  

z systemem GRADE (A – wysoka jakość dowodów,  

B- umiarkowana jakość dowodów, C- niska jakość 

dowodów, D- bardzo niska jakość dowodów) [7]. 

Do zaakceptowanych wskazań do stosowania 

HBOT także u dzieci zaliczono: 

Rekomendacja stopnia I (silna) 

• zatrucie tlenkiem węgla CO (B), 

• otwarte złamania z urazem zmiażdżeniowym 

(B),

• profilaktyka martwicy kości po usunięciu zęba 

u pacjenta poddanego napromieniowaniu, 

• martwica po napromieniowaniu i owrzodzenia 

popromienne (żuchwa, odbytnica, pęcherz) (B),

• choroba dekompresyjna (C), 

• zator gazowy (C), 

• zakażenia wywołane przez beztlenowce lub

florę mieszaną z udziałem beztlenowców,

martwica tkanek miękkich, zwłaszcza gangrena 

gazowa (C),

• nagła głuchota (idiopatyczna głuchota 

neurosenso-ryczna w ciągu 2 tygodni, 

maksymalnie do 6 miesięcy po wystąpieniu) (B). 

Rekomendacja stopnia II (umiarkowana): 

• trudno gojące się rany: stopa cukrzycowa (B),

owrzodzenia niedokrwienne (C),

• martwica głowy kości udowej (B),

• przeszczepy skóry i płaty skórne zagrożone 

martwicą (C), 

• urazy zmiażdżeniowe bez złamania kości (C), 

• oparzenia III stopnia > 20% powierzchni ciała 

(C),

• przewlekłe zapalenie kości i szpiku oporne na 

raising hopes that, combined with rehabilitation, it will 

help relieve spastic symptoms, improve sight, hearing, 

speech and other mental functions [4,5]. In practice, as in 

adults, HBOT is mainly used in children with ischaemia or 

tissue hypoxia and / or difficult-to-heal wounds, in order 

to complement the traditional therapy and to help 

improve the outcome of that therapy. The simultaneous 

use of surgical debridement, antibiotic therapy and HBOT 

facilitates a synergy effect, which significantly accelerates 

wound healing [6].  

Indications for the use of HBOT in Europe have 

recently been updated based on the EBM methodology at 

the 10th ECHM (European Committee of Hyperbaric 

Medicine) consensus conference in Lille on 15-16 April 

2016 [7]. The strength of evidence of the beneficial effects 

of HBOT was divided into 4 levels: (level I - strong 

evidence of beneficial effect of HBOT, level II - evidence of 

beneficial effects of HBOT, level III - poor evidence of 

beneficial effects of HBOT, level IV - no evidence of 

beneficial effects of HBOT).  

On the basis of assessment of the available 

evidence, the committee issued recommendations based 

on consensus, whose strength could take three grades 

(recommendation of grade I - strong, recommendation of 

grade II - moderate and recommendation of grade III - 

poor, optional). At the same time, the quality of evidence 

was assessed according to the GRADE system (A - high 

quality of evidence, B - moderate quality of evidence, C - 

low quality of evidence, D - very low quality of evidence) 

[7]. 

The approved indications for the use of HBOT in 

children include: 

Grade I recommendation (strong) 

• CO poisoning (B),

• open fractures with a crush injury (B),

• prophylaxis of osteonecrosis after tooth

extraction in a patient undergoing irradiation, 

• necrosis after irradiation and radiation ulcers

(mandible, rectum, bladder) (B),

• decompression sickness (C), 

• gas embolism (C),

• infections caused by anaerobe or mixed flora 

with anaerobic involvement, soft tissue necrosis,

especially gas gangrene (C), 

• sudden deafness (idiopathic neurosensory 

deafness within 2 weeks, up to a maximum of 6

months after the occurrence) (B).

Grade II recommendation (moderate) 

• hard healing wounds: diabetic foot (B), 

ischaemic ulcers (C),

• necrosis of the femoral head (B),

• skin grafts and skin patches endangered with

necrosis (C), 

• crush injuries without bone fractures (C),

• third degree burns – 20% of the body surface 

(C),

• chronic osteomyelitis resistant to treatment (C), 

• ccclusion of the central retinal artery (C), 

• pneumatosis cystoides intestinalis (C), 

• osteoradionecrosis of bones, excluding the

mandible (C),

• radiation enteritis/proctitis (C), 

• radiation-induced damage to soft tissues,

excluding the rectum and bladder (C), 
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leczenie (C), 

• zator tętnicy środkowej siatkówki (C),

• pneumatosis cystoides intestinalis (C), 

• osteoradionekroza kości poza żuchwą (C),

• popromienne zapalenie jelit/odbytnicy (C); 

• popromienne uszkodzenia tkanek miękkich,

oprócz odbytnicy i pęcherza (C),

• zapobiegawczo w zabiegach chirurgicznych,

w tym wszczepianiu implantów 

w napromieniowanych tkankach – (C),

• owrzodzenia niedokrwienne (C),

• neuroblastoma w stadium IV (C).

Rekomendacja stopnia III (słaba) 

• urazy mózgu (ostre i przewlekłe urazy mózgu,

przewlekły udar, encefalopatia po 

niedotlenieniu) (C), 

• popromienne uszkodzenia OUN (C), 

• popromienne uszkodzenie krtani lub 

ośrodkowego układu nerwowego (C), 

• reimplantacja kończyn (C),

• oparzenia> 20% całkowitej powierzchni ciała 

(C),

• ostre zaburzenia niedokrwienne oczu – (C), 

• zespół reperfuzji po zabiegach naczyniowych

(C),

• przełom w niedokrwistości sierpowatej (C),

• niegojące się owrzodzenia w niedokrwistości

sierpowatej (C), 

• śródmiąższowe zapalenie pęcherza (C ). 

Ze względu na brak danych klinicznych nie

wydano rekomendacji dotyczących stosowania HBOT 

w następujących schorzeniach:  

• zapalenie śródpiersia po rozcięciu mostka (D), 

• złośliwe zapalenie ucha środkowego (D), 

• ostry zawał mięśnia sercowego (D), 

• zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (D), 

• porażenie nerwu twarzowego (D).

Analiza wyżej wymienionych wskazań pod 

względem przydatności w pediatrii wskazuje, że HBOT 

może być we wszystkich przypadkach zastosowana  

u dzieci [6]. Różnice dotyczą natomiast epidemiologii 

schorzeń będących wskazaniem do HBOT – stany takie jak 

np. stopa cukrzycowa, ostry zawał mięśnia sercowego, 

zwyrodnienie barwnikowe siatkówki czy nagła głuchota, 

które często występują wśród dorosłych i stanowią jedno 

z częstszych wskazań do HBOT są rzadkością w populacji 

wieku rozwojowego. Z kolei domeną pediatrii są 

zaburzenia neurologiczne i neurorozwojowe, gdzie 

niestety, przydatność HBOT jest niewielka .Autorzy 

rekomendacji uznali, że są dowody na brak korzystnego 

działania HBOT w następujących stanach klinicznych 

dotyczących głównie dzieci [1]: 

• Schorzenia ze spektrum autyzmu (silne

zalecenie nie stosowania HBOT, dowody B); 

• Mózgowe porażenie dziecięce (silne zalecenie 

nie stosowania HBOT, dowody B); 

• Niewydolność łożyska (silne zalecenie nie 

stosowania HBOT, dowody B); 

• Stwardnienie rozsiane (silne zalecenie nie 

stosowania HBOT, dowody B); 

• Szumy uszne (silne zalecenie nie stosowania 

HBOT, dowody B); 

• Ostra faza udaru mózgu (silne zalecenie nie 

stosowania HBOT, dowody B). 

• preventive in surgical procedures, including

implants in irradiated tissues – (C),

• ischaemic ulcers (C),

• neuroblastoma grade IV (C). 

Grade III recommendation (poor) 

• injuries of the brain (acute and chronic brain 

injuries, chronic stroke, hypoxia 

encephalopathy) (C), 

• post-radiation damage to the CNS (C),

• post-radiation damage to the larynx or central

nervous system (C), 

• reimplantation of the limbs (C),

• burns > 20% of total body surface (C), 

• acute ischaemic eye disease – (C),

• reperfusion syndrome following vascular 

surgeries (C), 

• a breakthrough in sickle-cell anaemia (C), 

• non-healing ulcers in sickle-cell anaemia (C), 

• interstitial cystitis (C).

Due to the lack of clinical data, 

recommendations regarding the use of HBOT in the 

following diseases were not issued: 

• inflammation of the mediastinum after 

dissection of the sternum (D), 

• malignant medial otitis (D),

• acute myocardial infarction (D), 

• retinal pigment degeneration (D),

• palsy of the facial nerve (D).

An analysis of the above-mentioned indications 

in terms of paediatric usefulness indicates that HBOT can 

be used in children in all cases [6]. The differences relate 

to the epidemiology of the diseases in which it is 

recommended to use HBOT - such conditions as diabetic 

foot, acute myocardial infarction, retinal pigment 

degeneration or sudden deafness, which are common 

among adults and constitute one of the most frequent 

indications for HBOT are rare in the developmental age 

population. In turn, the paediatric domain concentrates 

on neurological and neurodevelopmental disorders, 

where, unfortunately, the usefulness of HBOT is small. 

The authors of the recommendations took into 

consideration the fact that there is evidence for a lack of 

beneficial effects of HBOT in the following clinical 

conditions mainly concerning children [1]: 

• Conditions from the autism spectrum (strong

recommendation not to use HBOT, evidence B); 

• Cerebral palsy (strong recommendation not to 

use HBOT, evidence B); 

• Placental insufficiency (strong recommendation 

not to use HBOT, evidence B); 

• Multiple sclerosis (strong recommendation not 

to use HBOT, evidence B); 

• Tinnitus (strong recommendation not to use 

HBOT, evidence B); 

• Acute phase of stroke (strong recommendation 

not to use HBOT, evidence B). 

Despite the expectations of parents and 

paediatricians, previous experience with the use of HBOT 

in the treatment of children with autism spectrum or 

cerebral palsy is negative and HBOT should not be 

recommended in these conditions. Autism or broader 

autism spectrum (ASDs - autism spectrum disorders) 

constitute a continuum of complex, congenital brain 

developmental disorders that manifest themselves in  
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Pomimo oczekiwań rodziców i pediatrów, 

dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem HBOT  

w leczeniu dzieci ze spektrum autyzmu lub mózgowym 

porażeniem dziecięcym są negatywne i HBOT nie 

powinna być w tych stanach zalecana. Autyzm lub szerzej 

spektrum autystyczne (ASDs – autism spectrum disorders) 

stanowią kontinuum złożonych, wrodzonych zaburzeń 

rozwojowych mózgu, które objawiają się u dzieci 

trudnościami w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, 

zaburzonymi interakcjami społecznymi oraz 

powtarzającymi się ograniczonymi stereotypiami ruchu 

lub innych zachowań.  

Co prawda istnieje wiele dowodów, że HBOT 

zmniejsza nasilenie procesu zapalnego w mózgu u dzieci 

chorych na autyzm i wpływa na stężenia 

neuromediatorów, jednak nie wykazano by HBOT 

przynosiło korzyści chorym. Analizując rekomendowane 

przez ECHM wskazania do HBOT trzeba zwrócić uwagę, 

że występuje podstawowa różnica między „dowodami  

z badań klinicznych na brak działania” dostępnymi np.  

w stosunku do pacjentów ze spektrum autyzmu,  

a brakiem dowodów na korzystne działanie, która 

sytuacja dotyczy wielu, jeśli nie większości potencjalnych 

wskazań do HBOT u dzieci [8]. W takiej sytuacji autorzy 

rekomendacji zalecają indywidualną analizę korzyści do 

ryzyka.  

W sytuacji gdy zastosowanie HBOT nie wiąże się 

z istotnym ryzykiem dla dziecka, a potencjalnie może mu 

pomóc, należy zastosować HBOT. Z kolei w przypadku, 

gdy zastosowanie HBT wiązało by się z istotnym 

ryzykiem dla dziecka, a schorzenie nie zostało 

wymienione w przedstawionej powyżej liście wskazań, z 

terapii HBO należy zrezygnować, zgodnie z zasadą 

sformułowaną przez Hipokratesa że „skoro nie można 

pomóc, po pierwsze nie należy szkodzić”.  

Przykładem z zakresu schorzeń 

neurologicznych, występujących u dzieci, które można 

rozważyć jako wskazanie do HBOT są bóle migrenowe  

i klasterowe głowy, często występujące u nastolatków, 

objawy neurologiczne towarzyszące zespołom FAS czy 

ADHD i inne schorzenia i objawy ze strony układu 

nerwowego, w których brak dowodów na korzystne 

działanie HBOT, ale też nie ma dowodów na brak 

przydatności HBOT, szczególnie, gdy w badaniach czy 

opublikowanych doniesieniach zaobserwowano 

jakikolwiek korzystny wpływ lub istnieją teoretyczne 

przesłanki, że HBOT może okazać się korzystne [9]. 

Przykładowo w jednym z badań RCT 

stwierdzono korzystny wpływ HBOT na zespół FAS (Fetal 

Alcoholic Syndrome) w postaci poprawy czasu reakcji, 

lepszego skupiania uwagi oraz rozpoznawania obrazów, 

co budzi nadzieje, że HBOT może przynieść korzyść 

dzieciom. Podobnie w kilku badaniach dotyczących 

zastosowania HBOT u dzieci z zespołem ADHD uzyskano 

zachęcające wyniki w postaci: uspokojenia i wyciszenia, 

ograniczenia wahań nastoju, poprawy funkcji 

trawiennych i spokojniejszego snu [2].  

RYZYKO TERAPII HBOT U DZIECI

Skutki uboczne HBOT wynikają z pojawienia się 

różnicy ciśnień pomiędzy poszczególnymi zamkniętymi 

przestrzeniami organizmu oraz toksyczności 

hiperbarycznego tlenu czyli tego samego mechanizmu, 

któremu HBOT zawdzięcza swoje działanie. Do głównych 

działań niepożądanych HBOT związanych z różnicą  

children with difficulties in verbal and non-verbal 

communication, disturbed social interactions and 

repeated limited stereotypes of movement or other 

behaviours.  

It is true that there is much evidence that HBOT 

reduces the severity of encephalitis in children with 

autism and affects the concentration of 

neurotransmitters, however it has not been demonstrated 

that HBOT benefited the patients. When analysing the 

indications for HBOT recommended by ECHM, it should 

be noted that there is a fundamental difference between 

"evidence from clinical studies of a lack of effect" 

available e.g. in relation to patients with autism spectrum, 

and the lack of evidence for a favourable effect, which 

concerns many, if not the majority of potential indications 

for HBOT in children [8]. In this situation, the authors of 

the recommendations advise an individual risk-benefit 

analysis.  

In situations where the use of HBOT does not 

involve a significant risk for a child and may potentially 

help, HBOT should be used. In turn, if the use of HBOT 

involves a significant risk for the child and the illness was 

not mentioned in the above list of indications, the HBO 

therapy should not be applied in concord with the 

principle formulated by Hippocrates "whenever a doctor 

cannot do good, he must be kept from doing harm."  

An example of neurological disorders in children 

that may be considered as an indication for HBOT are 

migraine and cluster headaches often occurring in 

adolescents, neurological symptoms accompanying FAS 

or ADHD syndromes, and other nervous system disorders 

and symptoms in which there is no evidence for the 

beneficial effects of HBOT, however there also is no 

evidence of HBOT's lack of effectiveness, particularly 

when some beneficial effects have been observed in 

studies or published reports or when there are theoretical 

indications that HBOT may be beneficial [9].  

For example, one of the RCT studies showed  

a beneficial effect of HBOT on FAS (Foetal Alcoholic 

Syndrome) in the form of an improved reaction time, 

better attention and image recognition, which raises 

hopes that HBOT can benefit children. Similarly, in several 

studies on the use of HBOT in children with ADHD, 

encouraging results were obtained in the form of its 

calming effect, reduction of mood swings, improvement of 

digestive functions and peaceful sleep [2]. 

THE RISK OF HBOT THERAPY IN 

CHILDREN

The side effects of HBOT result from an 

occurrence of a pressure difference between particular 

closed spaces of the body and the hyperbaric oxygen 

toxicity, i.e. the very mechanism to which HBOT owes its 

effect. The main side effects of HBOT associated with 

pressure differences include rupture of the eardrum and 

pneumothorax, whereas oxygen toxicity may lead to 

myopia and epileptic seizures. 

To summarise the current knowledge about 

HBOT in children, it can be concluded that the therapy can 

be used in relation to all indications mentioned in ECHM 

recommendations, providing that a child, particularly 

a small one, is ensured comfortable conditions. This 

usually involves the presence of a carer in the hyperbaric 

chamber and requires the exclusion of contraindications 

on his/her part (qualification to undergo HBOT like  



2018 Vol. 62 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

60 

ciśnień możemy zaliczyć pęknęcie błony bębenkowej  

i odmę opłucnową, natomiast następstwem toksyczności 

tlenu może być krótkowzroczność i napady padaczkowe. 

Podsumowując aktualną wiedzę na temat HBOT 

u dzieci, można stwierdzić, że terapia może być 

stosowana we wszystkich wskazaniach wymienionych  

w rekomendacjach ECHM, pod warunkiem zapewnienia 

dziecku, zwłaszcza małemu, komfortowych warunków, co 

zwykle wiąże się z obecnością w komorze hiperbarycznej 

opiekuna i wymaga wykluczenia przeciwwskazań z jego 

strony (zakwalifikowanie do HBOT podobnie jak 

pacjenta) [10].  

W częstych w pediatrii sytuacjach,  gdy brakuje 

dowodów na korzystny wpływ HBOT, jednak występują 

przesłanki, które na możliwość takiego wpływu wskazują, 

wynikające czy to z badań na zwierzętach czy opisów 

przypadków lub serii przypadków, należy rozważyć 

zastosowanie HBOT indywidualnie oceniając ryzyko 

działań niepożądanych. Warunkiem zakwalifikowania to 

HBOT jest małe ryzyko szkodliwego wpływu HBOT. 

Niezbędne jest prowadzenie badań nad zastosowaniem 

HBOT u dzieci, które pozwolą ściślej określić wskazania  

i przeciwwskazania oraz usuną dzisiejsze wątpliwości 

lekarzy wynikłe z braku danych [11]. 

a regular patient) [10].  

However, in frequent paediatric situations 

where there is a lack of evidence for the beneficial effect 

of HBOT based on animal studies, case reports or a series 

of cases, the use of HBOT should be considered by an 

individual assessment of the risk of side effects. The 

condition for qualifying for HBOT consists in a low risk of 

a harmful impact of HBOT. It is necessary to conduct 

research on the use of HBOT in children, which will 

enable a more precise definition of indications and 

contraindications and dispel today's doubts of physicians 

resulting from the lack of data [11]. 
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MICROBIAL CONTAMINATION OF A DIVING SUIT 

SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE KOMBINEZONU NURKOWEGO

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ГИДРОКОСТЮМА 

MIKROBIOLOGISCHE KONTAMINATION DES TAUCHERANZUGS 

CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL TRAJE DE BUCEO 

Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski 

Department of Maritime and Hyperbaric Medicine, Military Medical Institute 
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Wojskowy Instytut Medyczny 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Pathogenic micro-organisms can easily transfer from the surface of a diver's skin onto the surfaces of a protective suit. A long-term stay in a hyperbaric 
chamber during a saturation dive increases the risk of infection if in the chamber there is even a single carrier of disease-causing pathogens. 
The conducted research has confirmed that the diving equipment located in Diving Centres is a place of many different bacteria and fungi, including 
pathogenic ones. The vast majority of microbes found on the surfaces of wetsuits, etc. are commensals (with some being opportunistic organisms). This 
fact allows us to realise that the surfaces of diving equipment are an excellent "transmission route" for various dermatoses and other diseases. In order to 
reduce the risk of infection the diving equipment used by various people should be subject to the process of decontamination. The authors recommend 
decontamination with the use of gaseous hydrogen peroxide which does not cause damage to equipment. 
Keywords: diving, diving suit, contamination. 

Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni skóry nurka na powierzchnie tkaniny kombinezonu ochronnego. Długotrwały 
pobyt w komorze hiperbarycznej , jaki występuje podczas nurkowania saturowanego zwiększa ryzyko infekcji jeśli w komorze znajdzie się chociaż jeden 
nosiciel chorobotwórczych patogenów. 
Przeprowadzone badania potwierdziły, że sprzęt nurkowy znajdujący się w Ośrodkach Nurkowych, jest siedliskiem wielu różnych bakterii i grzybów, 
również tych patogennych. 
Ogromna większość drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni pianek, kombinezonów itp. to komensale (niektóre z nich są organizmami 
oportunistycznymi), lecz fakt ten uświadamia nam, że powierzchnie sprzętu nurkowego są wspaniałą „drogą przenoszenia” różnych dermatoz i innych 
chorób. Aby zmniejszyć możliwość zakażenia należy sprzęt nurkowy, z którego korzystają różne osoby poddawać procesowi dekontaminacji ,. 
Autorzy rekomendują dekontaminację gazowym nadtlenkiem wodoru, który nie uszkadza sprzętu  
Słowa kluczowe: nurkowanie, kombinezon nurkowy, kontaminacja. 

Болезнетворные микроорганизмы  могут очень легко переноситься с поверхности кожи ныряльщика на поверхность ткани защитного 
комбинезона. Длительное пребывание в гипербарической камере, которое происходит во время ныряния, повышает риск инфекции, если 
в камере есть хотя бы один представитель болезнетворных бактерий. 
Проведенные исследования подтвердили, что оборудование ныряльщиков, которое находится в Центрах подводного плавания, является 
рассадником различных бактерий и грибков, в том числе болезнетворных. 
Огромное количество микроорганизмов, находящихся на поверхности пенопласта, комбинезонов и т.п. - это симбиотические бактерии (некоторые 
из них являются оппортунистическими организмами), но этот факт показывает нам, что поверхность гидрокостюмов является отличным "путем 
переноса" различных дерматозов и других заболеваний. Для снижения вероятности заражения следует оборудование для ныряльщиков, 
которыми пользуются разные люди, подвергать процессу деконтаминации. 
Авторы рекомендуют деконтаминацию газовой перекисью водорода, которая не повреждает оборудование.  
Ключевые слова: ныряние, гидрокостюм, контаминация. 
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Krankheitserregende Mikroorganismen gelangen von der Hautoberfläche des Tauchers sehr leicht auf die Oberfläche des Materials des Taucheranzuges. 
Ein längerer Aufenthalt in der Druckkammer, so wie es auch bei "nassen Tauchen" vorkommt, erhöht das Risiko einer Infektion, wenn sich in der Kammer 
auch nur ein Träger von Krankheitserregern befindet.  
Die Studien haben bestätigt, dass die Tauchausrüstung in den Tauchzentren die Heimat einer Vielzahl von Bakterien und Pilzen sind, einschließlich jener 
Krankheitserreger. 
Die allermeisten Mikroben auf der Oberfläche von Schaum, von Taucheranzügen usw. Kommensale (einige von ihnen gar opportunistische Organismen), 
dennoch macht uns diese Tatsache bewusst, dass die Oberflächen von Taucheranzügen ein ausgezeichneter "Übertragungsweg" für Dermatosen u. dergl. 
sind. Um das Risiko einer Infektion zu vermindern, muss Taucherausrüstung, die von verschiedenen Personen verwendet wird, entsprechend 
dekontaminiert werden.  
Die Autoren empfehlen eine Dekontamination mit Wasserstoffperoxidgas, da es die Ausrüstung nicht beschädigt.  
Schlüsselwörter: Tauchen, Taucheranzug, Kontamination. 

Los microorganismos patógenos pueden transferirse con gran facilidad desde la superficie de la piel del buzo a la superficie del tejido del traje de 
protección. Una permanencia prolongada en una cámara hiperbárica, lo que ocurre durante una inmersión saturada, aumenta el riesgo de infección si hay 
al menos un portador de patógenos en la cámara. 
Los estudios realizados confirmaron que el equipo de buceo localizado en los Centros de Buceo es un hábitat para muchas bacterias y hongos diferentes, 
incluyendo los patógenos. 
La gran mayoría de los microorganismos que se encuentran en la superficie de neoprenos, trajes, etc. son comensales (algunos de los cuales son 
organismos oportunistas), aunque este hecho nos confirma que las superficies de los equipos de buceo son una excelente "vía de transmisión" de distintas 
dermatosis y otro tipo de enfermedades. Para reducir la posibilidad de infección, el equipo de buceo utilizado por diferentes personas debe 
descontaminarse. 
Los autores recomiendan la descontaminación con gas de peróxido de hidrógeno, que no daña el equipo.   
Palabras clave: submarinismo, traje de buceo, contaminación. 
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WSTĘP 

W 2003 roku Wang i wsp [1] opisali przypadek 
infekcji lekoopornego szczepu gronkowca złocistego, 
Methicillin-resistatnt Staphylococcus aureus (MRSA) 
wśród 6 nurków poddanych 45 dniowej ekspozycji  
w warunkach saturowanych. Źródłem infekcji był jeden  
z nurków. Najbardziej prawdopodobną drogą 
rozprzestrzenienie się infekcji był kontakt bezpośredni 
pomiędzy zarażonym nurkiem a pozostałym uczestnikami 
ekspozycji. Bakterie z rodzaju Staphylococcus kolonizują 
skórę każdego człowieka, stanowiąc naturalną, 
fizjologiczną florę bakteryjną, ale należy pamiętać, że te 
same gatunki w zmienionych warunkach mogą 
wywoływać infekcje. Staphylococcus aureus szczególnie 
często kolonizuje przedsionek nosa, można go znaleźć  
u ok. 40% osób. Jego obecność u ludzi określana jest 
mianem nosicielstwa.  

Gronkowiec złocisty może być przyczyną 
miejscowych infekcji dotyczących praktycznie wszystkich 
tkanek i narządów oraz zakażeń uogólnionych, często 
zagrażających życiu. Do najczęściej spotykanych należą 
ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich: czyraki, 
jęczmienie, liszajec, ropnie, ropowice a także zapalenie 
szpiku kostnego, septyczne zapalnie stawów, zapalenie 
wsierdzia i zapalenie płuc. Okres inkubacji (czas od 
kontaktu z patogenem do wystąpienia pierwszych 
objawów chorobowych) wynosi od 4 do 10 dni. 

W pracy Hind i wsp [2] zaobserwowano efekt 
zwiększenia lekooporności patogenów chorobotwórczych 
takich jak, Staphylocococcus aureus, Escherischia coli oraz 

salmonenella typhimirium w warunkach podwyższonego 
ciśnienia występującego podczas nurkowania 
saturowanego (heliox, 36 i 71 barów). 

Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo 
mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na 
powierzchnię ciała pracownika używającego 
kombinezonu ochronnego.  

Dodatkowo, istnieje ryzyko przeniesienia 
patogennych drobnoustrojów pomiędzy osobami 
używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie  
w przypadkach drogich, specjalistycznych 
kombinezonów. Mikroorganizmy, które mogą 
potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez odzież 
obejmują bakterie jelitowe, takie jak: Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, E.coli (w tym E.coli O157), C.difficile, 

wirusy wywołujące infekcje górnych dróg oddechowych 
oraz układu pokarmowego (norawirusy, rotawirusy, 
adeno i astrowirusy).  

Ryzyko infekcji obejmuje również wirusy grypy, 
herpeswirusy, oraz patogeny przenoszone poprzez skórę, 
takie jak S.aureus (w tym MRSA), grzyby drożdżopodobne 
(Candida albicans), szczepy grzybów wywołujących Tinea 

pedis (grzybica stóp) i Tinea corporis (grzybica skóry 
gładkiej) [3]. 

Ocenia się, że człowiek może dziennie emitować 
do środowiska około milion komórek martwego 
naskórka, które mogą zawierać grzyby i bakterie, w tym 
S.aureus [4]. 

Przeżywalność drobnoustrojów na różnych 
powierzchniach zależy od rodzaju tkaniny, wilgotności 
i temperatury oraz początkowego stężenia patogenu. 
Neeley i Maley badali przeżywalność 22 gatunków 
bakterii Gram-dodatnich na takich materiałach jak: 100% 
bawełna, 60% bawełna+40% poliester, 100% poliester. 

INTRODUCTION 

In 2003, Wang et al. [1] reported a case of 
infection with Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) in 6 divers exposed to a 45-day exposure in 
saturated conditions. The source of the infection was one 
of the divers. The most probable transmission route of the 
infection was a direct contact between the infected diver 
and other participants of the exposure. The bacteria of the 
Staphylococcus genus colonise the skin of every human 
being, constituting its natural physiological bacterial flora, 
however it should be remembered that in altered 
conditions the same species may cause infections. 
Staphylococcus aureus mainly colonises the nasal 
vestibule and can be found in approximately 40% of 
people. Its presence in humans is referred to as carrier 
state.  

Staphylococcus aureus may be the cause of local 
infections, virtually affecting all tissues and organs, as 
well as generalised, often life-threatening ones. The most 
common are purulent inflammations of the skin and soft 
tissues: furuncles, sties, impetigo, abscesses, purulent 
fungi and bone marrow inflammation, septic arthritis, 
endocarditis and pneumonia. The incubation period (time 
from the contact with the pathogen to the first symptoms) 
is between 4 and 10 days. 

In the work of Hind et al. [2], the effect of an 
increasing drug resistance of disease-causing pathogens 
was noted in relation to Staphylococcus aureus, 
Escherischia coli and salmonenella typhimirium in the 
conditions of an increased pressure during saturation 
diving (heliox, 36 and 71 bar).  

Pathogenic micro-organisms can very easily 
transfer from the surface of a fabric onto the body of  
a worker using a protective suit. 

In addition, there is a risk of transferring 
pathogenic micro-organisms between people using the 
same work clothes, particularly in the case of expensive, 
specialist suits. Micro-organisms that can potentially 
spread through clothing include intestinal bacteria such 
as: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli (including 
E. coli O157), C.difficile that cause infections of upper 
respiratory tract and digestive tract (noraviruses, 
rotaviruses, adeno and astroviruses).  

The risk of infection also includes influenza 
viruses, herpesviruses, and pathogens transmitted 
through the skin, such as S. aureus (including MRSA), 
yeast-like fungi (Candida albicans), strains of fungi that 
cause Tinea pedis (foot tinea) and Tinea corporis (mycosis 
of smooth skin) [3].  

It is estimated that a person may emit 
approximately one million dead skin cells per day, which 
may contain fungi and bacteria, including S. aureus [4]. 

The survival of micro-organisms on different 
surfaces depends on the type of fabric, humidity and 
temperature, as well as the initial pathogen 
concentration. Neeley and Maley studied the survival of 
22 species of Gram-positive bacteria on such fabrics as: 
100% cotton, 60% cotton + 40% polyester, 100% 
polyester.  

All micro-organisms survived on selected 
materials for at least 1 day, and some of them for as many 
as 90 days. In general, the survival rate of bacteria, 
viruses and fungi on smooth hydrophobic surfaces is at 
least 2-4 times higher as compared with such fabrics as  
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Wszystkie mikroorganizmy przeżyły co najmniej 

1 dzień, a niektóre z nich nawet 90 dni na wybranych 

materiałach. Generalnie przeżywalność bakterii, wirusów 

i grzybów na powierzchniach hydrofobowych, gładkich 

jest co najmniej 2-4 razy wyższa od przeżywalności na 

materiałach typu czysta bawełna (gładka, frotte) lub 

mieszanek bawełna/poliester [5,6,7].  

Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo 

mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na 

powierzchnię ciała pracownika używającego odzież 

ochronną. W pracy Sattar i wsp. wykazano, że jednym  

z najistotniejszych czynników determinujących szybkość 

transferu patogenu z powierzchni tkaniny na ręce 

pracownika jest wilgotność materiału. Osuszenie 

powierzchni może zmniejszyć transfer drobnoustroju aż 

10 razy, w stosunku transferu z wilgotnej powierzchni do 

wilgotnej skóry [8]. 

CEL BADANIA 

• Przeprowadzone badania miały na celu

określenie stopnia zanieczyszczenia 

drobnoustrojami sprzętu nurkowego

używanego w czasie planowych szkoleń.

• Stopień skażenia mikrobiologicznego 

używanego sprzętu nie ma wpływu na przebieg 

szkoleń, ale może być przyczyną licznych

dermatoz stwierdzanych w środowisku nurków

i osób, które skorzystały z usług ośrodków

oferujących takie szkolenia, lub wypożyczalni 

sprzętu nurkowego.

• Badania miały określić jakość mikrobiologiczną 

sprzętu nurkowego i wykazać dlaczego należy 

go poddawać procesowi dekontaminacji.

PRZEBIEG BADANIA 

• Pobranie odcisków z płaskich powierzchni 

wewnętrznych i zewnętrznych kombinezonów 

i pianek na podłoża do zliczania ogólnej ilości 

drobroustrojów i podłoże na obecność drożdży

i grzybów.

• Pobranie wymazów z kombinezonów, pianek, 

ustników, masek, kamizelek ratunkowych itp.

• Przygotowanie pobranych wymazów do 

posiewu na podłoza TSA (ogólna ilość 

drobnoustrojów), podłoże Chapmana 

(w kierunku obecności Staphylococcus aureus

i innych bakterii z rodzaju Staphylococcus)

i podłoże SA (w kierunku obecności drożdży, 

dermatofitów i innych grzybów).

• Ocena wykonanych posiewów. 

Badano poziom skażenia mikrobiologicznego 

powierzchni kombinezonów nurkowych wykorzystując 

testy odciskowe firmy Orion. Testy odciskowe Hygicult są 

przeznaczone do szybkiego monitorowania higieny 

mikrobiologicznej i/lub wstępnej identyfikacji 

drobnoustrojów (całkowitej liczby bakterii, drożdży, 

pleśni i pałeczek jelitowych) na różnego rodzaju 

powierzchniach. Test można przeprowadzić na miejscu 

lub użyć podłoża, jako dogodnego sposobu transportu 

próbek. 

Podłoże Hygicult TPC jest pokryte z obu stron 

agarem Total Plate Count, który ułatwia szybki wzrost 

większości rozpowszechnionych mikroorganizmów. Test 

pure cotton (smooth, terry) or cotton / polyester (5,6,7). 

Pathogenic micro-organisms can very easily 

spread from the fabric surface onto the body of a worker 

using protective clothing. In the work of Sattar et al., it 

was demonstrated that one of the most important factors 

determining the rate of transfer of pathogens from the 

surface of the fabric onto the employee's hand is the 

fabric’s humidity. Drying of the surface can reduce micro-

organism transfer by up to 10 times in relation to the 

transfer from a wet surface onto moist skin [8]. 

RESEARCH OBJECTIVE 

• The research was aimed at determining the 

degree of microbiological contamination of 

diving equipment used during planned training. 

• The degree of microbiological contamination of 

the equipment used has no impact on the course

of training but may be the cause of numerous

dermatoses found in the environment of divers 

and individuals who have used the services of 

centres offering such trainings, or diving 

equipment rental facilities.

• The research was to determine the 

microbiological quality of diving equipment and 

demonstrate why it should be subjected to 

a decontamination process.

RESEARCH COURSE 

• Collection of imprints from flat internal and 

external surfaces of diving suits and wetsuits

onto media used for determining the total count

of microorganisms as well as those used to

indicate the presence of yeasts and fungi.

• Collection of swabs from suits, wetsuits,

mouthpieces, masks, life jackets, etc.

• Preparation of collected culture swabs on TSA

medium (to demonstrate total count of

microorganisms), Chapman's medium (for the 

presence of Staphylococcus aureus and other

Staphylococcus bacteria) and SA medium (for 

the presence of yeasts, dermatophytes and other 

fungi).

• Evaluation of cultures.

The level of microbiological contamination of 

surfaces of diving suits was tested using Orion's imprint 

tests. Hygicult tests are designed to enable fast 

monitoring of microbiological hygiene and/or 

preliminary identification of micro-organisms (total 

number of bacteria, yeasts, molds and enteric bacilli) on 

various types of surfaces. The test can be carried out on 

site or the slides can be used as convenient transport 

media for cultured samples. 

The Hygicult TPC slide is coated on both sides 

with Total Plate Count agar, which facilitates rapid 

growth of the most common micro-organisms. The test is 

designed to detect an elevated total microbial count. The 

Hygicult Y&F slide is coated on both sides with Malt agar, 

which facilitates rapid growth of yeast and mold. The 

growth of bacteria is inhibited. The test is designed to 

detect an increased count of fungi on the tested surface. 

With the use of Hygicult tests we are able to 

obtain preliminary information regarding not only the 

state of microbiological purity, but also that related to the  
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jest przeznaczony do wykrywania podwyższonej liczby 
całkowitej drobnoustrojów. Podłoże Hygicult Y&F jest 
pokryte z obu stron agarem Malt, który ułatwia szybki 
wzrost drożdży i pleśni. Wzrost bakterii jest 
zahamowany. Test jest przeznaczony do wykrywania 
podwyższonej liczby grzybów na badanej powierzchni. 

Przy	 użyciu	 testów	 Hygicult	 uzyskujemy	

wstępną	 informację	 nie	 tylko	 o	 stanie	 czystości	

mikrobiologicznej,	 ale	 również	 o	 rodzaju	 drobnoustroju	

powodującego	kontaminację	(w	zależności	od	wybranego	

testu Hygicult). Pobrane próbki inkubowano przez 24 
godziny w cieplarce w temperaturze 35-370C. Korzystając 
z załączonego wzorca określano stopień zanieczyszczenia 
w jtk/cm2. 

WYNIKI 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono skażenie 
mikrobiologiczne wybranych fragmentów kombinezonów 
oraz sprzętu nurkowego. 

type of micro-organism that causes contamination 
(depending on the Hygicult test). The collected samples 
were incubated for 24 hours in an incubator at 35-370C. 
Using the attached model, the degree of contamination 
was determined in cfu/cm2. 

RESULTS 

Tables 1 and 2 present the microbiological 
contamination of selected fragments of suits and diving 
equipment. 
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Tab. 1 

Sample collection from diving equipment surfaces on October 6, 2017 (after dives). 

Pobranie próbek z powierzchni sprzętu nurkowego w dniu 06.10.2017 ( po nurkowaniach). 

No. place of swab collection 

Research results 

• +  small growth   1 – 20 cfu; 

• ++    large growth    20 – 100 cfu;

• +++   very large growth above 100 cfu;

Imprint 

general microbial 

count 

TSA medium 

general microbial 

count 

SA medium 

presence of yeasts, 

dermatophytes and 

other fungi 

Chapman medium 

presence of 

Staphylococcus sp. 

presence of 

Staphyolococcus 

aureus 

1 Diving suit no. 1– inside, armpits +++ +++ ++ + - 

2 Diving suit no. 1 – inside, neck area ++ ++ ++ ++ + 

3 No swabs collected 

4 
Diving suit no. 2 – inside, crotch 

area 
++ ++ ++ + + 

5 Diving suit no. 2 – outside +++ +++ +++ ++ + 

6 
Diving suit no. 3 – inside, hands 

area 
+++ +++ +++ ++ ++ 

7 Diving suit no. 3 – inside, armpit +++ +++ +++ ++ ++ 

8 Wetsuit no. 1 – inside, neck area ++ ++ ++ ++ + 

9 Wetsuit no. 1 – inside, head ++ ++ + + + 

10 Wetsuit no. 1 – inside, torso +++ ++ ++ ++ + 
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Tab. 1 cont, 

Sample collection from diving equipment surfaces on October 6, 2017 (after dives). 

Pobranie próbek z powierzchni sprzętu nurkowego w dniu 06.10.2017 ( po nurkowaniach). 

No. place of swab collection 

Research results 

• +  small growth   1 – 20 cfu; 

• ++    large growth    20 – 100 cfu;

• +++   very large growth above 100 cfu;

Imprint 

general microbial 

count 

TSA medium 

general microbial 

count 

SA medium 

presence of yeasts, 

dermatophytes and 

other fungi 

Chapman medium 

presence of 

Staphylococcus sp. 

presence of 

Staphyolococcus 

aureus 

11 Wetsuit no. 2 – inside, sleeves ++ ++ ++ ++ + 

12 Wetsuit no. 2 – inside, legs +++ +++ +++ +++ - 

13 Wetsuit no. 2 – inside, crotch area +++ +++ +++ +++ +++ 

14 Wetsuit no. 3 – inside, armpit +++ ++ +++ + + 

15 Wetsuit no. 3 – inside, legs ++ ++ +++ + + 

16 Wetsuit no. 3 – outside, zip area +++ ++ ++ +++ ++ 

17 Wetsuit no. 4 – inside, head ++ ++ ++ ++ + 

18 Wetsuit no. 4 – inside, torso +++ +++ +++ +++ + 

19 Life-jacket – neck area ++ ++ ++ +++ ++ 

20 Life-jacket – zip area ++ ++ ++ +++ - 
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Tab. 2 

Sample collection from diving equipment surfaces on October 17, 2017 (before diving). 

Pobranie próbek z powierzchni sprzętu nurkowego w dniu 17.10.2017 ( przed nurkowaniami). 

No. place of swab collection 

Research results 

• +   small growth   1 – 20 cfu; 

• ++    large growth    20 – 100 cfu;

• +++   very large growth above 100 cfu; 

Imprint 

general microbial 

count 

TSA medium 

general microbial 

count 

SA medium 

presence of yeasts, 

dermatophytes and other 

fungi 

Chapman medium 

presence of 

Staphylococcus sp. 

presence of 

Staphyolococcus aureus 

1 Diving suit no. 1 inside, head +++ +++ +++ +++ +++ 

2 Diving suit no. 1 inside, neck area ++ ++ ++ ++ + 

3 Wetsuit boot no. 1 inside ++ ++ + - - 

4 Wetsuit boot no. 2 inside ++ ++ ++ + - 

5 Flipper inside ++ ++ ++ + - 

6 Goggles, nose area ++ +++ ++ ++ + 

7 Diving suit no. 2 inside, head ++ +++ +++ ++ + 

8 Diving suit no. 2 inside, armpit – + + + - 

9 Mask, mouth and nose area ++ ++ + ++ + 

10 Diving suit no. 3 inside, neck area +++ +++ ++ +++ ++ 

11 Sock inside ++ +++ +++ +++ + 

12 Diving suit no. 4 inside, neck area ++ ++ ++ ++ + 



Polish Hyperbaric Research 

69

Tab. 2 cont. 

Sample collection from diving equipment surfaces on October 17, 2017 (before diving). 

Pobranie próbek z powierzchni sprzętu nurkowego w dniu 17.10.2017 ( przed nurkowaniami). 

No. place of swab collection 

Research results 

• +  small growth   1 – 20 cfu; 

• ++    large growth    20 – 100 cfu;

• +++   very large growth above 100 cfu;

Imprint 

general microbial 

count 

TSA medium 

general microbial 

count 

SA medium 

presence of yeasts, 

dermatophytes and 

other fungi 

Chapman medium 

presence of 

Staphylococcus sp. 

presence of 

Staphyolococcus 

aureus 

13 
Diving suit no. 4 inside, lower 

sleeve part 
++ +++ +++ +++ +++ 

14 
Fleece undersuuit no. 1 inside, 

crotch area 
++ +++ ++ ++ + 

15 
Fleece undersuit no. 1 inside, 

armpit 
+ + + + - 

16 
Fleece undersuit no. 2 inside, neck 

area 
+++ +++ +++ +++ + 

17 Fleece undersuit no. 2 inside, leg +++ +++ +++ +++ ++ 

18 Orange life jacket, neck area ++ +++ ++ ++ + 

19 Mouthpiece no. 1 Not collected +++ +++ ++ + 

20 Mouthpiece no. 2 Not collected +++ +++ - - 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS 

Fig. 1/ Rys. 1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS

• Próbka nr 13, wymaz pobrany z wnętrza rękawa 
kombinezonu.

• Próbka nr 19, wymaz pobrany z wnętrza 
ustnika.

• Z posiewu na podłoże Chapmana wyizolowano 
bakterie Staphylococcus aureus. 

• Bakterie z rodzaju Staphylococcus kolonizują
skórę każdego człowieka stanowiąc naturalną, 
fizjologiczną florę bakteryjną, ale należy 
pamiętać, że te same gatunki w zmienionych 
warunkach mogą wywoływać infekcje. 
Staphylococcus aureus szczególnie często 
kolonizuje przedsionek nosa, można go znalźć 
u ok. 40% osób. Jego obecność u ludzi określana 
jest mianem nosicielstwa.

• Gronkowiec złocisty może być przyczyną 
miejscowych infekcji dotyczących praktycznie 
wszystkich tkanek i narządów oraz zakażeń 
uogólnionych, często zagrażających życiu. Do
najczęściej spotykanych należą ropne stany 
zapalne skóry i tkanek miękkich: czyraki,
jęczmienie, liszajec, ropnie, ropowice a także 
zapalenie szpiku kostnego, septyczne zapalnie 
stawów, zapalenie wsierdzia i zapalenie płuc.

• Sample no. 13, the swab was taken from the 
inside of a sleeve of a diving suit.

• Sample No. 19, the swab was taken from the
inside of a mouthpiece. 

• Staphylococcus aureus bacteria were isolated 
from Chapman medium.

• The bacteria of the Staphylococcus genus
colonise the skin of every human being, 
constituting a natural, physiological bacterial 
flora, however it should be remembered that in 
altered conditions the same species may cause 
infections. Staphylococcus aureus mainly
colonises the nasal vestibule and can be found in 
approximately 40% of people. Its presence in 
humans is referred to as carrier state.

• Staphylococcus aureus may be the cause of local 
infections, virtually affecting all tissues and 
organs, as well as generalised infections, often of 
a life-threatening character. The most common
are purulent inflammations of the skin and soft 
tissues: furuncles, sties, impetigo, abscesses,
purulent fungi and bone marrow inflammation,
septic arthritis, endocarditis and pneumonia.

Fig. 2/ Rys. 2 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
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• Próbka nr 20, wymaz pobrano  z wnętrza
ustnika, wyizolowano Pałeczkę ropy błękitnej 
Pseudomonas aeruginosa.

• Pseudomonas aeruginosa wywołuje między 
innymi: 
- zakażenia dolnych dróg oddechowych, które
mogą przebiegać różnie od bezobjawowego 
nosicielstwa, przez łagodne zapalenie tchawicy 
i oskrzeli, aż po ciężkie zapalenie płuc; 
- zapalenie ucha zewnętrznego, szczególnie 
u osób kąpiących się w basenach, tzw. „ucho
pływaka”; 
- zapalenie mieszków włosowych, głównie
u osób z trądzikiem, zwłaszcza po ekspozycji na 
zanieczyszczoną tymi pałeczkami wodę np. na 
pływalni; 
- pałeczki Pseudomonas aeruginosa są naturalnie 
oporne na wiele antybiotyków i łatwo nabywają 
oporność na kolejne, co bardzo utrudnia proces 
leczenia zakażenia tymi bakteriami.

• Sample No. 20, the swab was taken from the
inside of a mouthpiece; the Pseudomonas

aeruginosa bacillus was isolated
• Pseudomonas aeruginosa causes, inter alia:

- infections of the lower respiratory tract, which
may take various courses, from asymptomatic
carrier state, through mild tracheitis and 
bronchitis, to severe pneumonia; 
- otitis externa, particularly in individuals 
swimming in pools, known as "swimmer's ear"; 
- inflammation of hair follicles, mainly in people 
with acne, especially after an exposure to water
contaminated with these bacilli, e.g. in the
swimming pool;
- pseudomonas aeruginosa bacilli are naturally
resistant to many antibiotics and easily acquire 
resistance to subsequent ones, which makes it
very difficult to treat infections induced by these 
bacteria.

Fig. 3/ Rys. 3 CANDIDA ALBICANS

• Próbka nr 2, wymaz pobrano z wnętrza 
kombinezonu z okolic szyi. 

• Próbka nr 16, wymaz pobrano z wnętrza 
ocieplacza polarowego z okolic szyi.

• Z posiewu na podłoże Sabourauda wyizolowano 
drożdżaki z rodzaju Candida.

• Najczęstszym przedstawicielem i jednocześnie 
najczęstszym patogenem jest Candida albicans, 
będący powszechnym komensalem przewodu 
pokarmowego człowieka, ale występując na 
powierzchni skóry jest drobnoustrojem
oportunistycznym.

• Drożdżyca (kandydoza) najczęściej dotyczy 
skóry, błon śluzowych i paznokci.

• Rozwojowi zakażenia sprzyjają 
m.in.długotrwała anybiotykoterapia, 
mikrourazy skóry, maceracja naskórka związana 
z nadmiernym poceniem się, otyłość, cukrzyca,
nadużywanie alkoholu.

• Sample no. 2, the swab was taken from the 
inside of a diving suit in the neck area. 

• Sample no. 16, the swab was taken from the 
inside of a fleece undersuit in the neck area.

• Yeasts of the genus Candida were isolated from 
Saboraud medium.

• The major representative and at the same time 
the most frequently occurring pathogen is 
Candida albicans, which is a common 
commensal of the human gastrointestinal tract,
however when it is present on the surface of the
skin it is an opportunistic micro-organism.

• Candidiasis mainly affects the skin, mucous
membranes and nails.

• The development of infection is favoured by 
a long-lasting antibiotic therapy, skin micro-
injuries, skin maceration associated with 
excessive sweating, obesity, diabetes, alcohol 
abuse.
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Fig. 4/ Rys. 4 ASPERGILLUS NIGER

• Próbka nr 10, wymaz pobrano z wnętrza pianki, 
z okolic głowy.

• Z posiewu na podłoże Sabourauda wyizolowano 
kropidlaka Aspergillus Niger. 

• Grzyby z rodzaju Aspergillus odpwiedzialne są 
za grzybice kropidlakowe.

• Zakażenie może się umiejscawiać niemal prawie 
w każdej tkance, ale najczęściej dotyczy układu 
oddechowego.

• Sample no. 10, the swab was taken from the 
inside of a wetsuit in the head area . 

• Aspergillus niger was isolated from Sabouraud 
medium.

• Fungi of the genus Aspergillus are responsible 
for aspergillosis.

• The infection can be located almost in almost
any tissue, however it mainly affects the
respiratory system. 

Fig. 5/ Rys. 5 TRICHOPHYTON 

• Próbka nr 4, wymaz pobrano z wnętrza buta 
piankowego. 

• Próbka nr 8, wymaz pobrano z wnątrza pianki 
z okolic szyi.

• Z posiewu na podłoże Sabourauda wyizolowano 
dermatofity z rodzaju Trichophyton, będące 
drobnoustrojami chorobotwórczymi.

• Najczęściej występującymi dermatofitozami 
wywołanymi przez ten rodzaj grzybów są
grzybice stóp, płytki paznokciowej, skóry głowy 
i włosów, oraz brody (u mężczyzn).

• Schorzenia te wymagają długotrwałego leczenia 
i ścisłego przestrzegania zasad higieny osobistej, 
gdyż zakażenia przenoszą się również przez 
kontakt bezpośredni lub przedmioty osobistego
użytku.

• Sample no. 4, the swab was taken from the 
inside of a wetsuit boot.

• Sample no. 8, the swab was taken from the 
inside of the wetsuit in the neck area.

• Sabouraud agar culture allowed to isolate 
dermatophytes from the Trichophyton genus,
which belong among disease-causing organisms.

• The most common dermatophytoses caused by 
this type of fungus affect the feet, nail plates,
scalp, hair, and chin (in men).

• These conditions require long-term treatment
and strict adherence to the principles of 
personal hygiene, as the infections are also 
transmitted by a direct contact or through the
use of one’s personal items.
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Fig. 6/ Rys. 6 RHODOTORULA MUCILAGINOSA 

• Próbka nr 9, wymaz pobrano  z wnętrza pianki, 
z okolic głowy.

• Z posiewu na podłoże Sabourauda wyizolowano 
drożdże z rodzaju Rhodotorula, powszechnie 
występujące drobnoustroje saprofityczne, 
będące składnikiem flory fizjologcznej skóry 
ludzkiej.

• Jednak ostatnio opisano wiele zakażeń 
spowodowanych przez gatunki R.mucilaginosa,
R.glutinis, R.minuta.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ – 

WNIOSKI OGÓLNE  

• Żadna z pobranych próbek nie była jałowa.
• Z 80% pobranych próbek wyizolowano bakterie 

Staphylococcus aureus. 
• Z próbek pobranych z ustników wyizolowano 

bakterie Pseudomonas aeruginosa. 
• Z przeważającej większości pobranych 

wymazów i odcisków uzyskano wzrost liczny
lub bardzo liczny. 

• Z posiewów na podłożu Sabourauda w kierunku
obecności drożdżaków, dermatofitów i innych
grzybów wyizolowano drobnoustroje 
z rodzajów Candida, Cryptococcus, Rhodotorula,

Trichophyton, Aspergillus i wiele innych.

WNIOSKI 

• Przeprowadzone badania potwierdziły, że 
sprzęt nurkowy znajdujący się w Ośrodkach 
Nurkowych, jest siedliskiem wielu różnych
bakterii i grzybów, również tych patogennych. 

• Ogromna większość drobnoustrojów 
znajdujących się na powierzchni pianek, 
kombinezonów itp. to komensale (niektóre 
z nich są organizmami oportunistycznymi), lecz
fakt ten uświadamia nam, że powierzchnie 
sprzętu nurkowego są wspaniałą „drogą 
przenoszenia” różnych dermatoz i innych
chorób.

• Aby zmniejszyć możliwość zakażenia należy 
sprzęt nurkowy, z którego korzystają różne 
osoby poddawać procesowi dekontaminacji [9].

• Autorzy rekomendują dekontaminację gazowym 
nadtlenkiem wodoru, który nie uszkadza 
sprzętu.

• Sample no. 9, the swab was taken from the 
inside of a wetsuit in the head area.

• Yeasts from the Rhodotorula genus were
isolated from the Sabouraud medium, i.e.
common saprophytic microorganisms
constituting a component of the physiological 
flora of human skin.

• However, recently numerous infections caused 
by R.mucilaginosa, R.glutinis, R.minuta species 
have been reported.

DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS – 

GENERAL CONCLUSIONS  

• None of the samples collected was sterile.
• Staphylococcus aureus bacteria were isolated 

from 80% of collected samples.
• Pseudomonas aeruginosa bacteria were isolated 

from samples taken from mouthpieces.
• The overwhelming majority of swabs and 

imprints resulted in a large or very large growth.
• Microorganisms from the genera Candida,

Cryptococcus, Rhodotorula, Trichophyton,
Aspergillus and many others were isolated from 
cultures on Sabouraud agar growth medium
used in the cultivation of yeasts, dermatophytes
and other fungi.

CONCLUSIONS 

• The research confirmed that the diving 
equipment located in Diving Centres is the home
of many different bacteria and fungi, including
pathogenic ones.

• The vast majority of microbes found on the 
surfaces of wetsuits, diving suits, etc. are
commensals (with some of them being
opportunistic organisms). This fact allows us to
realise that the surfaces of diving equipment are 
an excellent "transmission route" for various
dermatoses and other diseases.

• In order to reduce the risk of infection the diving 
equipment that is used by various people should
be subject to decontamination [9].

• The authors recommend decontamination with 
gaseous hydrogen peroxide which does not
cause damage to equipment.
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THE KNOWLEDGE OF A SELECTED GROUP OF MEDICAL STUDENTS ON HYPERBARIC 

OXYGEN THERAPY 

WIEDZA WYBRANEJ GRUPY STUDENTÓW MEDYCYNY W ZAKRESIE TLENOTERAPII 

HIPERBARYCZNEJ 

ЗНАНИЯ ИЗБРАННОЙ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ОБЛАСТИ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ 

WISSENSSTAND EINER AUSGEWÄHLTEN GRUPPE VON MEDIZINSTUDENTEN AUF DEM GEBIET 

DER HYPERBAREN SAUERSTOFFTHERAPIE 

CONOCIMIENTOS DE UN GRUPO SELECCIONADO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA EN EL CAMPO DE 

LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA 

Gabriela Henrykowska, Andrzej Buczyński, Małgorzata Lewicka, Magdalena Zawadzka 

Department of Epidemiology and Public Health, Medical University, Łódź, Poland 
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego UM w Łodzi  

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

During the last decades, there has been a rapid development in the research and use of hyperbaric oxygen therapy (HBO), and modern medicine is 
increasingly taking advantage of its beneficial effects. The aim of the study was to check the level of knowledge of future doctors (medical students) on 
hyperbaric oxygen therapy. 
The survey was conducted among 240 students of the medical faculty (3rd and 5th year of study) of the Military and Medical Faculty of the Medical 
University of Lodz. The author's questionnaire with forced-choice questions was used as research tool. 
The students' knowledge of hyperbaric oxygen therapy was varied and in some cases was not dependent on the year of study. It was observed that 
students' knowledge of the subject matter depends on the number of teaching hours allocated to it. 
Keywords: hyperbaric oxygen therapy (HBO), the knowledge of medical students. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój w badaniach  i stosowaniu terapii tlenem hiperbarycznym (ang. hyperbaric oxygen therapy, 
HBO), a współczesna medycyna coraz częściej korzysta z jego dobroczynnego działania. Celem badania było sprawdzenie, co na temat tlenoterapii 
hiperbarycznej wiedzą przyszli lekarze (studenci medycyny). 
Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 240 studentów kierunku lekarskiego (III i V roku studiów) Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Jako narzędzie wykorzystano  autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania o kafeterii zamkniętej. 
Wiedza studentów dotycząca tlenoterapii hiperbarycznej była zróżnicowana i niektórych przypadkach nie była zależna od roku studiów. Zaobserwowano, 
że wiedza studentów z zakresu omawianej tematyki jest zależna od  ilości godzin dydaktycznych na nią przeznaczonych.  
Słowa kluczowe: terapia hiperbaryczna, wiedza studentów medycyny. 

В последние несколько десятков лет произошел резкий скачок в развитии исследований и применения метода гипербарической оксигенации (анг. 
hyperbaric oxygen therapy, HBO), а современная медицина все чаще использует ее благотворное воздействие. Целью исследования была 
проверка знаний будущих врачей (студентов-медиков) о методе гипербарической оксигенации. 
Анкетные исследования проводились среди 240 студентов медицинского факультета (III и V года обучения) военно-медицинского факультета 
Медицинского университета в г. Лодзь. В качестве инструмента был использован авторский опросник, содержащий вопросы закрытого типа. 
Ключевые слова: гипербарическая терапия, знания студентов-медиков. 
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die Forschung und der Einsatz der hyperbaren Sauerstofftherapie (HBO) rasant weiterentwickelt, und die moderne 
Medizin nutzt zunehmend ihre wohltuenden Wirkungen. Ziel der Studie war es, zu überprüfen, was zukünftige Ärzte (Medizinstudenten) über hyperbare 
Sauerstofftherapie wissen. 
Die Umfrage wurde unter 240 Studenten der Studienfachrichtung Arzt (3. und 5. Studienjahr) des FB der Militärisch-Medizinischen Fakultät der 
Medizinischen Universität Lodz durchgeführt. Als Mittel diente ein Fragebogen, dessen Fragen geschlossenen Charakter aufwiesen.  
Das Wissen der Studenten über die hyperbare Sauerstofftherapie war sehr unterschiedlich und in einigen Fällen nicht vom Studienjahr abhängig, sondern 
vielmehr von der Anzahl der Stunden, der diesem Bereich zugewiesen wurde.   
Schlüsselwörter: Hyperbare Therapie, Kenntnisse von Medizinstudenten. 

Durante las últimas décadas, ha habido un rápido desarrollo en la investigación y aplicación de la oxigenoterapia hiperbárica (OHB), y la medicina 
moderna aprovecha cada vez más sus efectos beneficiosos. El objetivo del estudio era comprobar los conocimientos de los futuros médicos (estudiantes 
de medicina) sobre la oxigenoterapia hiperbárica. 
La encuesta se llevó a cabo entre un total 240 estudiantes de la facultad de medicina (III y V año de estudios) del Departamento Militar-Médico de la 
Universidad Médica de Łodz. Como herramienta utilizamos nuestro propio cuestionario con una serie de preguntas cerradas. 
Los conocimientos de los estudiantes sobre la oxigenoterapia hiperbárica fueron variados y en algunos casos no dependieron del año de estudios. Se ha 
observado que el conocimiento de la materia por parte de los alumnos depende del número de horas lectivas que se le haya dedicado.  
Palabras clave: terapia hiperbárica, conocimiento de los estudiantes de medicina. 
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WSTĘP 

Terapia tlenem hiperbarycznym (ang. 
hyperbaric oxygen - HBO) jest leczeniem polegającym na 
zastosowaniu tlenu pod ciśnieniem większym od 1 atm.  
w komorze hiperbarycznej. Podczas zabiegów 
leczniczych, w dostępnych obecnie komorach, ciśnienie 
wynosi zazwyczaj 2,5 ATA [1,2]. Dzięki temu można 
wielokrotnie zwiększyć ilość tlenu dostarczonego do 
komórek organizmu, gdyż chorzy w trakcie zabiegu 
oddychają 100% tlenem. Tlen w warunkach 
hiperbarycznych jest dostarczany do komórek organizmu 
nie tylko przez utlenowanie hemoglobiny, ale i w postaci 
rozpuszczonej w osoczu krwi [3].  

Wykazano, że w jednym litrze surowicy krwi 
znajdują się 3 ml rozpuszczonego fizycznie tlenu. 
Wiadomym jest, że oddychając 100% tlenem  
w warunkach normobarii, wysycenie surowicy krwi 
tlenem wzrasta do 20 ml/l. Pełne zapotrzebowanie 
organizmu będącego w spoczynku na tlen można 
zrealizować, oddychając 100% tlenem w warunkach 
hiperbarii tlenowej, co prowadzi do wzrostu stężenia 
rozpuszczonego w surowicy tlenu do 50 ml/l [1,2,3,4,]. 

Wskazaniami do HBO są m.in.: choroba 
dekompresyjna, zatrucie tlenkiem węgla, zatorowość 
powietrzna lub inna gazowa, zgorzel gazowa, martwicze 
zakażenia tkanek miękkich, urazy wielonarządowe czy też 
oparzenia termiczne. trudno gojące się rany, stany 
wyjątkowo dużej utraty krwi, ropnie 
wewnątrzczaszkowe, martwicze zakażenia tkanek 
miękkich, oporne na leczenie zapalenia kości, późne 
uszkodzenia popromienne, zagrożone odrzuceniem 
przeszczepy skórne, oparzenia termiczne, promienicę  
[5,6,7,8,9]. Lista wskazań oraz przeciwwskazań do 
stosowania HBO, ustalona została w roku 2013 przez 
European Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM)  
i jest cyklicznie aktualizowana, a Narodowy Fundusz 
Zdrowia refunduje leczenie hiperbaryczne.  

Od wielu lat tlen hiperbaryczny jest 
wykorzystywany w procedurach leczniczych. Nie słabnie 
także zainteresowanie badaczy poszukiwaniem nowych 
możliwości praktycznego zastosowania procedur HBOT 
(ang. Hyperbaric Oxygen Treatment) [15].  

Adepci medycyny powinni posiąść wiedzę oraz 
praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania 
zawodu lekarza, a stypendyści Ministerstwa Obrony 
Narodowej, dodatkowo, wiedzę niezbędną w pracy 
lekarza-oficera. Specyfiką pracy lekarza jest też 
ustawiczne kształcenie, aby jak najlepiej służyć 
pacjentom. Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się 
istotne sprawdzić jaką wiedzę z zakresu tlenoterapii 
hiperbarycznej posiadają studenci medycyny - przyszli 
lekarze. 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniami objęto 240 studentów kierunku 
lekarskiego, Wydziału Wojskowo – Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do badania zostało 
losowo wybranych po 120 studentów z roczników III i V, 
w tym po 60 osób studiujących w ramach limitu miejsc 
Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) z każdego 
analizowanego rocznika.  

Narzędziem badawczym był autorski 

INTRODUCTION 

Hyperbaric oxygen therapy (HBO) is a treatment 
involving the use of oxygen at a pressure greater than  
1 atm. in a hyperbaric chamber. In the currently available 
chamber the pressure applied during therapeutic 
procedures commonly amounts to 2.5 ATA [1,2]. Thanks 
to this, it is possible to repeatedly increase the amount of 
oxygen delivered to the body's cells, as in the course of 
the treatment patients breathe with 100% oxygen. 
Oxygen under hyperbaric conditions is supplied to the 
body's cells not only through haemoglobin oxygenation, 
but also in the dissolved form in blood plasma [3].  

It has been shown that one litre of blood serum 
contains 3 ml of physically dissolved oxygen. It is known 
that by breathing 100% oxygen in normobaric conditions, 
the oxygen saturation of the blood serum increases to 20 
ml/l. The full oxygen demand of an organism can be met 
by breathing 100% oxygen in hyperbaric conditions, 
which leads to an increase in the concentration of oxygen 
dissolved in the serum of up to 50 ml/l [1,2,3,4]. 

Indications for HBO include: decompression 
sickness, carbon monoxide poisoning, air or other gas 
embolism, gas gangrene, necrotic soft tissue infections, 
multi-organ injuries or thermal burns, wounds difficult to 
heal, states of an extremely high blood loss, intracranial 
abscesses, necrotising soft tissue infections, osteoarthritis 
resistant to treatment, late radiation injuries, skin grafts 
at risk of rejection, thermal burns, actinomycosis 
[5,6,7,8,9]. The list of indications and contraindications to 
the use of HBO, was established in 2013 by the European 
Committee of Hyperbaric Medicine (ECHM) and is 
regularly updated with the National Health Fund 
providing refunds on hyperbaric treatment.  

Hyperbaric oxygen has been used in medical 
procedures for many years. The interest of researchers in 
looking for new possibilities of practical application of 
HBOT (Hyperbaric Oxygen Treatment) procedures is also 
unabated [15]. 

Individuals seeking to become medically 
proficient should acquire knowledge and practical skills 
in the field of prevention, diagnosis and treatment of 
medical conditions, these skills being necessary to 
function in the medical profession. Also, scholars of the 
Ministry of National Defence should additionally acquire 
the necessary knowledge to carry out the work of  
a doctor-officer. The specificity of the doctor's work is 
also constant education to best serve the patients. Taking 
the above into account, it seems essential to check the 
level of knowledge on hyperbaric oxygen therapy 
possessed by medical students - i.e. future doctors. 

MATERIAL AND METHODS 

The study covered 240 students of the medical 
faculty of the Military and Medical Department of the 
Medical University of Lodz. 120 students from both the 
3rd and 5th years were randomly selected for the study, 
including 60 students studying within the framework of 
places limitation of the Ministry of National Defence 
(MON) from each analysed year. 

The research tool was the authors' 
questionnaire containing 30 forced-choice questions 
concerned with hyperbaric oxygen therapy in the field of 
hyperbaric oxygen therapy and respondents' particulars. 
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kwestionariusz ankiety o kafeterii zamkniętej zawierający 
30 pytań z zakresu tlenoterapii hiperbarycznej oraz 
metryczkę.  

Dokonano analizy statystycznej z użyciem  
w programu STATISTICA 12 PL, a poziom istotności 
przyjęto dla α = 0,05. Dla czytelnego zobrazowania, na 
wykresach, wyniki przedstawiono liczbowo, wskazując 
liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi uzyskaną  
w każdej grupie. W niniejszej pracy WWL – MON – 
oznacza osoby studiujące w ramach limitu miejsc 
Ministerstwa Obrony Narodowej, a skrót WWL – oznacza 
pozostałych („cywilnych”) studentów kierunku 
lekarskiego. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Terapię tlenem hiperbarycznym prowadzi się  
w komorach hiperbarycznych, które NFPA (National Fire 
Protction Association) podzieliło na trzy klasy:  
A - jednomiejscowe, B -wielomiejscowe oraz C - dla 
zwierząt [10,11]. Ankietowani studenci, którzy już 
zetknęli się z tematyką tlenoterapii hiperbarycznej  
(V rok) bez problemu wskazywali rodzaje komór 
hiperbarycznych (90% prawidło udzielonych 
odpowiedzi). Posiadali również podstawową wiedzę 
historyczną dotyczącą komór hiperbarycznych (75 % 
poprawnych odpowiedzi). Niestety wiedza studentów III 
roku w tym zakresie była znikoma (15% dobrych 
odpowiedzi). 

Atmosferą bogatą w tlen określa się mieszaniny 
gazów, w których zawartość tlenu przekracza 23%. 
Niestety, w badaniach własnych duża część studentów III 
roku nie potrafiła wskazać właściwej odpowiedzi (mino 
zrealizowania już przedmiotów takich jak biofizyka czy 
patofizjologia (ryc. 1).  

A statistical analysis was performed using the 
STATISTICA 12 PL programme, and the significance level 
was assumed at α = 0.05. For clear data illustration in the 
graphs, the results are presented numerically, indicating 
the number of correct and incorrect answers obtained in 
each group. In this work, WWL - MON - refers to students 
studying within the places limitation of the Ministry of 
National Defence, whereas the abbreviation WWL - means 
other ("civilian") students of the medical faculty. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Hyperbaric oxygen therapy is carried out in 
hyperbaric chambers, which the NFPA (National Fire 
Protective Association) has divided into three classes:  
A - single seater, B - multi-seater and C - dedicated for 
animals [10,11]. The surveyed students who have already 
encountered the topic of hyperbaric oxygen therapy (the 
5th year) easily indicated the types of hyperbaric 
chambers (90% of the answers given). They also 
possessed basic historical knowledge on hyperbaric 
chambers (75% correct answers). Unfortunately, the 
knowledge of third-year students in this field was 
insufficient (15% of correct answers).  

The atmosphere rich in oxygen is defined as gas 
mixtures in which the oxygen content exceeds 23%. 
Unfortunately, in own study, a large part of the 3rd year 
students were unable to indicate the right answer 
(despite the already completed courses in biophysics or 
pathophysiology) (Fig. 1). 

Fig. 1 The respondents’ knowledge of safety issues related to the use of hyperbaric chambers. 

Rys. 1 Wiedza ankietowanych  z zakresu bezpieczeństwa w komorach hiperbarycznych. 

Ze względów bezpieczeństwa, w komorach 
hiperbarycznych wieloosobowych, do wytworzenia 
ciśnienia stosuje się tylko powietrze. Aplikowanie tlenu 
pacjentom odbywa się poprzez kaptury ze szczelnymi 
gumowymi kołnierzami lub specjalne maski twarzowe. 
Przepisy dopuszczają [10,11] używanie w nich 
mieszaniny oddechowej zawierającej maksymalnie 23% 
tlenu, dzięki czemu możliwe jest stosowanie aparatury 
monitorującej, respiratorów i pomp infuzyjnych.  

Wśród ankietowanych, znajomość tych 
przepisów bezpieczeństwa była zróżnicowana. Najlepsze 
wyniki uzyskali stypendyści MON z V roku – 58  

For safety reasons, in multi-person hyperbaric 
chambers only air is used to generate the pressure. 
Oxygen is administered to patients through hoods with 
tight rubber collars or special face masks. The regulations 
allow [10,11] to use in them a breathing mixture with  
a maximum oxygen content of 23%, thanks to which it is 
possible to use monitoring equipment, respirators and 
infusion pumps.  

Among the respondents, knowledge of these 
security regulations varied. The best results were 
obtained by the MON scholarship holders of the fifth year 
- 58 correct answers. Slightly fewer correct answers (55)  
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prawidłowych odpowiedzi. Minimalnie mniej 
poprawnych odpowiedzi (55) uzyskali „cywilni” studenci 
tego roku. Wśród studentów III roku poprawność 
oscylowała ok. 50% - nie zależnie od grupy. Badani nie 
zależnie od roku studiów, nie widzieli, że przy 
podwyższonym ciśnieniu, i w atmosferze bogatej w tlen, 
energia potrzebna do wywołania zapłonu jest niższa niż 
w warunkach normalnych. Liczba prawidłowych 
odpowiedzi w każdej grupie nie przekraczała 25. 

Dzięki odpowiednim możliwościom 
technicznym, pacjenci z objawami niewydolności 
oddechowej nie zostają pozbawieni możliwości 
korzystania z tlenoterapii hiperbarycznej. Istnieje kilka 
typów respiratorów, które są wykorzystywane  
w komorach hiperbarycznych [12]. Zaskakujące jest, że 
znaczna część studentów V roku nie potrafiła wskazać  
w ankiecie właściwej odpowiedzi (ryc. 2). 

were obtained by "civilian" students of this year. Among 
the students of the 3rd year, the correctness of answers 
oscillated around 50% - irrespective of the group. 
Regardless of the year of study, the respondents did not 
see that with elevated pressures and oxygen-rich 
atmospheres, the energy needed for an ignition was lower 
than in normal conditions. The number of correct 
answers in each group did not exceed 25. 

Today, thanks to technical capabilities, patients 
with symptoms of respiratory failure are not deprived of 
the opportunity to use hyperbaric oxygen therapy. In fact, 
there are several types of respirators that are used in 
hyperbaric chambers [12]. It is surprising that 
a significant part of the 5th year students were unable to 
indicate the right answer in the survey (Fig. 2). 

Fig. 2 Students’ knowledge regarding the use of hyperbaric oxygen therapy in patients with respiratory failure. 

Rys. 2 Wiedza studentów w zakresie stosowania tlenoterapii hiperbarycznej wśród pacjentów niestabilnych oddechowo. 

Badanym studentom trudno było wskazać inne 
gazy, oprócz tlenu,  stosowane w tlenoterapii 
hiperbarycznej. Jedynie studenci V roku, studiujący  
w ramach limitu MON nie mieli żadnych wątpliwości  
z wskazaniem właściwych odpowiedzi (ryc. 3). Może to 
wynikać ze zwiększonej ilości godzin dydaktycznych 
przeznaczonych na omawianą tematykę. 

It was difficult for the surveyed students to 
indicate other gases, apart from oxygen, used in 
hyperbaric oxygen therapy. Only students of the 5th year, 
studying within the framework of the places limitation 
programme of the Ministry of National Defence had no 
doubts indicating the right answers (Fig. 3). This may be 
due to the increased number of didactic hours allocated to 
the subject. 

Fig. 3 Gases used in hyperbaric oxygen therapy according to the respondents. 

Rys. 3 Gazy stosowane w tlenoterapii hiperbarycznej w opinii ankietowanych. 
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Podobnie przedstawia się wiedz dotycząca 
przepisów prawno-organizacyjnych w zakresie 
tlenoterapii hiperbarycznej. Znacząca część studentów 
trzeciego roku nie wiedziała, iż tlenoterapia 
hiperbaryczna należy do świadczeń odrębnie 
kontraktowanych przez NFZ. Również nie byli świadomi 
wymagań NFZ dotyczących składu personelu medycznego 
ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej (rys. 4), zgodnie  
z którymi powinien to być lekarz specjalista 
anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny 
ratunkowej [6]. 

A similar situation is concerned with the 
knowledge of legal and organisational regulations in the 
field of hyperbaric oxygen therapy. A significant 
proportion of third-year students did not know that 
hyperbaric oxygen therapy belongs to services contracted 
separately by the NHF (National Health Fund). They were 
also unaware of the NHF requirements regarding the 
composition of the medical staff of hyperbaric oxygen 
therapy centres (Fig. 4), according to which the doctor 
medical staff should include a specialist in 
anaesthesiology and intensive care or emergency 
medicine [6]. 

Fig. 4 Respondents’ knowledge concerning the composition of the medical staff of a hyperbaric oxygen therapy centre. 

Rys. 4 Wiedza ankietowanych dotycząca składu personelu medycznego ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej. 

Tlen hiperbaryczny działając na organizm 
ludzki, w zależności od zastosowanych parametrów 
fizycznych, wykazuje zarówno pozytywne jak  
i niekorzystne efekty. Korzyści dotyczą między innymi 
zmian w zakresie funkcjonowania układu krążenia, 
układu oddechowego, procesów związanych z gojeniem 
się przewlekłych ran. Zwiększenie utlenowania tkanek 
powoduje przyspieszenie proliferacji fibroblastów, 
przyspieszenie regeneracji niedokrwionych fragmentów 
skóry. Ponadto, przyspieszenie procesu ziarninowania  
i naskórkowania ran oraz nasilenie procesu angiogenezy, 
a także poprawę ukrwienia tętniczego i żylnego tkanek 
[13,14].  

Zdecydowana większość (63,75%) studentów, 
zarówno III jak i V roku studiów potrafiła wymienić 
korzyści wynikające z działania podwyższonego ciśnienia 
parcjalnego tlenu. Ankietowani wskazywali na poprawę 
gojenia się ran w obszarach hipoksji, a także na 
zmniejszenie obrzęku w tkankach oparzonych. 

Gojenie ran stanowi złożony a zarazem 
dynamiczny proces. Wyróżnić można trzy okresy: 
wysiękowego zapalenia (około 4 dni od powstania rany), 
okres ziarniny (4-ty do 7-go dnia gojenia) oraz czas 
kształtowania się blizny. Całość niepowikłanego procesu 
gojenia rany trwa zazwyczaj około trzech tygodni od 
momentu jej powstania. 

Wśród czynników zewnętrznych, istotnie 
wpływających na proces gojenia  można wyróżnić sposób 
pielęgnacji rany. Wykazano istotną rolę bakterii 
beztlenowych w rozwoju zakażenia ran [16,17].  
W warunkach podwyższonego ciśnienia tlen wywiera na 
bakterie beztlenowe działanie toksyczne. Przy 
zastosowaniu ciśnienia rzędu 2-3 ata obserwowano 
istotne zmniejszenie wzrostu beztlenowców [3,18]. Już  
w latach 60 ub. wieku, badania Winter i wsp. wykazały, że 
założenie na rany opatrunków przenikalnych dla tlenu 
znacznie przyspiesza procesy naprawcze w porównaniu 
do ran opatrywanych w standardowy sposób [19]. 

Depending on the physical parameters used, 
hyperbaric oxygen shows both positive and negative 
effects on the human organism. Benefits include changes 
in the functioning of the circulatory system, respiratory 
system, and processes related to the healing of chronic 
wounds. Increased tissue oxygenation accelerates 
fibroblast proliferation, thus accelerating the 
regeneration of ischaemic skin fragments. In addition, it 
results in the acceleration of granulation and wound 
skinning processes, intensification of the angiogenesis 
process, as well as improvement of blood supply to the 
arterial and venous tissues [13,14]. 

The vast majority (63.75%) of students, both in 
the 3rd and 5th year of study, were able to name the 
benefits resulting from the applied increased oxygen 
partial pressure. The respondents pointed to the 
improvement of wound healing in the areas of hypoxia, as 
well as the reduction of oedema in burnt tissues. 

Wound healing is a complex and dynamic 
process consisting of three phases: exudative 
inflammation (about 4 days from wound formation), 
granulation (4th to 7th day of healing) and scar 
formation. The entire uncomplicated wound healing 
process usually lasts about three weeks from its 
occurrence. 

Among the external factors that significantly 
influence the healing process, one may distinguish the 
method of wound treatment. The important role of 
anaerobic bacteria in the development of wound infection 
has been demonstrated [16,17]. In the conditions of 
elevated pressure, oxygen exerts the toxic effect on 
anaerobic bacteria. At the pressure of 2-3 ata, a significant 
reduction in anaerobic growth has been observed [3,18]. 
Already in the 1960s studies by Winter et al. showed that 
the dressing of wounds with oxygen-permeable dressings 
significantly accelerates the repair processes as compared 
to wounds dressed in a standard manner [19].  
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Dlatego też, między innymi, wśród wskazań do 
tlenoterapii hiperbarycznej wymienić należy trudno 
gojące się rany w wyniku zespołu stopy cukrzycowej,  
a także zakażenia oraz martwicę kikuta po amputacji. 
Niestety, znaczna liczba studentów III roku  jeszcze o tym 
nie wie (rys. 5).  

Therefore, wounds difficult to heal should be 
mentioned among indications for hyperbaric oxygen 
therapy, including wounds resulting from diabetic foot 
syndrome, as well as infections and necrotic amputation 
stumps. Unfortunately, a significant number of third-
years do not possess this knowledge yet (Fig. 5).  

Fig. 5 Respondents’ knowledge on the use of hyperbaric oxygen therapy in selected conditions. 

Rys. 5 Znajomość stosowania tlenoterapii hiperbarycznej w wybranych schorzeniach. 

Wzrastające zainteresowanie podwodnym 
światem, zwiększenie dostępności szkół nurkowych jak  
i szybki rozwój techniki nurkowej wiążą się, niestety,  
z rosnącą liczbą chorób i wypadków nurkowych. Choroba 
dekompresyjna (DSC) wywoływana jest desaturacją, czyli 
nagłym powstaniem w organizmie pęcherzyków gazu 
rozpuszczonych w tkankach podczas nurkowania. Połowa 
przypadków choroby dekompresyjnej ujawnia się 30 min 
po wynurzeniu, 90%  - do 3 godzin, 99% - do 12 godzin, 
100% – do 36 godzin [20]. DSC traktuje się jako stan 
nagłego zagrożenia życia. Do wypadku dochodzi 
zazwyczaj podczas zbyt szybkiego spadku ciśnienia  
(np. przy błędnym wynurzaniu). Jedyną skuteczną 
metodą leczenia choroby dekompresyjnej jest 
umieszczenie chorego w komorze hiperbarycznej  
i poddaniu rekompresji [3,21]. 

Hiperbaryczna terapia tlenowa wykorzystywana 
jest również jako podstawowa metoda leczenia zatrucia 
tlenkiem węgla [8,21,22]. Do zatrucia dochodzi 
najczęściej podczas pożaru i przebywaniu w zadymionym 
pomieszczeniu czy też w wyniku nieszczelności i braku 
sprawnej instalacji gazowej, a także nieszczelności 
przewodów wentylacyjnych. Średni czas półtrwania 
HbCO we krwi oddychając tlenem atmosferycznym, 
wynosi 5-6 godzin. Tlenoterapia 100% tlenem skraca 
okres półtrwania HbCO do 30-90 min. Natomiast 
tlenoterapia hiperbaryczna, przy oddychaniu 100% 
tlenem pod ciśnieniem 2,5 ATA, skraca ten czas do 15-20 
min [22].  

Przy zatruciu tlenkiem węgla u ciężarnych, bez 
względu na okres ciąży, hiperbaryczna terapia tlenowa 
przy poziomie HbCO większym niż 10% powinna 
stanowić leczenie z wyboru. Stężenie 
karboksyhemoglobiny u płodu jest o 20-30% większe niż 
u matki, a hemoglobina płodowa wykazuje większe 
powinowactwo do CO. Dlatego istotnym jest użycie 
tlenoterapii hiperbarycznej a nie tylko tlenoterapii 
biernej, która tylko redukuje HbCO u matki pozostawiając 
krew płodu wysyconą tlenkiem węgla [3,23,24]. 

W badaniach własnych, prawie wszyscy 
ankietowani (234 osoby) wiedzieli, że właściwym 
postępowaniem leczniczym w chorobie dekompresyjnej 
czy zatruciu tlenkiem węgla jest tlenoterapia  

The growing interest in the underwater world, 
the increasing availability of diving schools and the rapid 
development of diving techniques unfortunately result in 
a growing number of diving-related diseases and 
accidents. Decompression sickness (DSC) is caused by 
desaturation, or a sudden formation of gas bubbles in the 
body which had previously dissolved in the tissues during 
a dive. Half of the cases of decompression sickness are 
revealed 30 min after surfacing, 90% –up to 3 hours after, 
99% – p to 12 hours after, 100% – up to 36 hours after 
[20]. DSC is treated as a condition of a sudden threat to 
human life. Accidents usually occur when the pressure 
drops too fast (for example as the result of an incorrectly 
performed ascent). The only effective method of 
treatment of decompression sickness is placing the 
patient in a hyperbaric chamber and subjecting him to 
recompression [3,21]. 

Hyperbaric oxygen therapy is also used as  
a basic method of treatment of carbon monoxide 
poisoning [8,21,22]. The poisoning usually occurs as the 
result of being in a smoke filled room during a fire, or as  
a result of leaks or inoperative gas installations, as well as 
leaks in ventilation ducts. The average half-life of HbCO in 
the blood when breathing with atmospheric oxygen is 5-6 
hours. Oxygen therapy with 100% oxygen reduces the 
half-life of HbCO to 30-90 min. Whereas the application of 
hyperbaric oxygen therapy with 100% oxygen at 2.5 ATA, 
shortens this time to 15-20 min [22]. 

In the case of carbon monoxide poisoning in 
pregnant women, regardless of pregnancy duration, 
hyperbaric oxygen therapy with HbCO levels exceeding 
10% should constitute the treatment of choice. The foetal 
carboxyhemoglobin concentration is 20-30% higher than 
in the mother, and foetal haemoglobin has a higher 
affinity for CO. Therefore, it is important to use 
hyperbaric oxygen therapy and not merely passive 
oxygen therapy to reduce HbCO only in the mother, 
leaving foetal blood saturated with carbon monoxide  
[3,23,24]. 

In own research, almost all of the respondents 
(234 people) knew that hyperbaric oxygen therapy 
constitutes proper therapeutic treatment in 
decompression sickness or carbon monoxide poisoning.  
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hiperbaryczna. Niestety, 13-15 osób z każdej badanej 
grupy nie potrafiło wskazać czy kobiety ciężarne można 
poddać tlenoterapii hiperbarycznej w przypadku zatrucia 
CO (rys. 6).   

Unfortunately, 13-15 people from each study group were 
unable to indicate whether pregnant women could 
undergo hyperbaric oxygen therapy in the case of CO 
poisoning (Fig. 6). 

Fig. 6 Respondents’ knowledge regarding the treatment of carbon monoxide poisoning. 

Rys. 6 Znajomość postępowania w zatruciu tlenkiem węgla w opinii ankietowanych. 

Innym wskazaniem do leczenia tlenoterapią 
hiperbaryczną jest nagła głuchota [25]. Do jej wystąpienia 
dochodzi najczęściej pomiędzy 30 a 50 rokiem życia,  
a częstotliwość występowania szacuje się na 5 –20 
przypadków na 100 000 ludności. HBO powoduje 
znaczący wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach, 
w tym przypadku w ślimaku, który jest bardzo wrażliwy 
na niedotlenienie. Komórki czuciowe ucha wewnętrznego 
uzależnione są od wychwytu tlenu z endolimfy drogą 
dyfuzji gdyż nie są bezpośrednio zaopatrywane w tlen 
drogą naczyniową.  Zatem zwiększenie ciśnienia 
parcjalnego tlenu w endolimfie pod wpływem hiperbarii 
tlenowej może prowadzić do kompensacji niedoboru 
tlenu w tych komórkach [3,26,27] Niestety, ponad 30 % 
badanych studentów V roku i aż 55% III roku nie 
wiedziało, że wskazaniem do leczenia tlenem 
hiperbarycznym są nagła głuchota oraz głuchota po 
urazie akustycznym. 

Jednym z przeciwskazań względnych do HBO 
jest zapalenie zatok obocznych nosa. Niestety, mniej niż 
połowa (n=28) ankietowanych studentów III roku i tylko 
60% V roku potrafiło wskazać tę odpowiedź. Najwięcej 
prawidłowych odpowiedzi (n=38) uzyskano wśród 
stypendystów MON z V roku studiów. Uraz ciśnieniowy 
zatok przynosowych, głównie zatok czołowych, prawie 
zawsze wiąże się z ostrą infekcją błony śluzowej górnych 
dróg oddechowych. W stanach nagłych możliwe jest 
zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej  
z uwzględnieniem, że każde sprężenie musi być 
poprzedzone dokładną anemizacją błony śluzowej nosa  
i ujścia gardłowego trąbek słuchowych, a kompresja  
i dekompresja — prowadzone bardzo wolno [5,27,28]. 

Badani mieli także trudności z określeniem czy 
HBO jest zalecana przy stanach zapalnych kości i szpiku 
kostnego. Jedynie 20% wszystkich ankietowanych 
udzieliło prawidłowych odpowiedzi. Podobnie 
kształtowała się wiedza badanych w zakresie stosowania 
tlenoterapii hiperbarycznej w popromiennym 
uszkodzeniu tkanek i narządów. Zaskakującym jest, że 
większość ankietowanych studentów zarówno III jak 
i V roku (odpowiednio 75 % i 70%) uznała, że osoby  
z rozrusznikami serca mogą bez przeszkód korzystać  
z HBO. 

Another indication for treatment with 
hyperbaric oxygen therapy is sudden deafness [25]. Its 
occurrence is usually noted between 30 and 50 years of 
age, and the incidence rate is estimated at 5 - 20 cases per 
population of 100,000. HBO causes a significant increase 
in oxygen partial pressure in tissues, in this case in the 
cochlea, which is very sensitive to hypoxia. Sensory cells 
of the inner ear depend on the oxygen uptake from 
endolymph by diffusion as they are not directly supplied 
with oxygen via blood vessels. Therefore, an increase of 
oxygen partial pressure in endolymph due to hyperbaric 
therapy may lead to oxygen deficiency in these cells  
[3,26,27]. Unfortunately, over 30% of the surveyed 
students of the 5th year and as much as 55% of the 3rd 
year did not know that the indication for hyperbaric 
oxygen treatment include sudden deafness and deafness 
as a result of an acoustic trauma. 

One of the relative contraindications to HBO is 
inflammation of the paranasal sinuses. Unfortunately, less 
than half (n = 28) of the surveyed third year students and 
only 60% of the fifth year students indicated this answer. 
The majority of correct answers (n = 38) were obtained 
among the MON scholarship holders from the 5th year of 
study. Pressure trauma to the paranasal sinuses, mainly 
frontal sinuses, almost always involves an acute infection 
of the mucous membrane of the upper respiratory tract. 
In emergency situations it is possible to apply hyperbaric 
oxygen therapy, taking into account that each 
compression must be preceded by careful anemisation of 
the nasal mucosa and pharyngeal opening of the auditory 
tubes, and compression and decompression – which must 
to carried out very slowly [5,27,28]. 

The subjects also had difficulty in determining 
whether HBO is recommended for inflammation of bone 
and bone marrow. Only 20% of all respondents gave 
correct answers. The knowledge of the subjects 
concerning the use of hyperbaric oxygen therapy in 
radiation damage to tissues and organs was similar. It is 
surprising that the majority of surveyed students of both 
the third and fifth year (75% and 70% respectively) 
decided that individuals with pacemakers can freely use 
HBO. 
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WNIOSKI 

Wiedza studentów dotycząca tlenoterapii 
hiperbarycznej jest zróżnicowana i uzależniona od ilości 
godzin zajęć dydaktycznych przeznaczonych na tę 
tematykę. Duży wpływ mają także program studiów,  
a także indywidualne zainteresowania medycyną 
hiperbaryczną.  

Istotnym jest zapoznanie studentów medycyny  
z podstawami fizycznymi tlenoterapii hiperbarycznej, 
badaniami naukowymi oraz doświadczeniami 
klinicznymi, poprzez zwiększenie ilości godzin 
dydaktycznych tematycznie związanych przedmiotów, 
tak aby zdobytą wiedzę mogli lepiej wykorzystać w swojej 
przyszłej pracy. 

CONCLUSIONS 

The knowledge of students regarding hyperbaric 
oxygen therapy varies and depends on the number of 
hours of didactic classes devoted to this subject. The 
programme of studies as well as individual interests in 
hyperbaric medicine also have a great impact.  

It is important to familiarise medical students 
with the physical basics of hyperbaric oxygen therapy, 
scientific research and clinical experience, by increasing 
the number of teaching hours of thematically related 
subjects, so that the knowledge they acquire could be 
better used in their future work. 
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WARUNKI TERMICZNO-TLENOWE JEZIORA CHARZYKOWSKIEGO W LATACH 2014-2016 

КИСЛОРОДНО-ТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗЕРА ХАЖИКОВСКОГО В 2014-2016 Г 
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2014-2016 

CONDICIONES TÉRMICAS Y DE OXÍGENO DEL LAGO CHARZYKOWSKIE EN LOS AÑOS 2014-2016 

Jerzy K. Garbacz, Jacek Cieściński, Jerzy Ciechalski, Ryszard Dąbkowski, Jolanta Cichowska

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Civil Engineering; Architecture and Environmental Engineering, Department of Eco-
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii 
Środowiska 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This paper presents an analysis of thermal and oxygen conditions of the Charzykowskie Lake in the years 2014-2016 in the period from May to August. The 
measurements were carried out once a month, at points representing three different basins in the lake, and the temperatures and oxygen content dissolved 
in the water were recorded every 1m from the surface to the bottom at the deepest point of each basin. The changes in temperatures and content of 
dissolved oxygen were analysed in each of the representative measurement points for particular parts of the lake. It has been shown that the deficit of 
oxygen dissolved in the bottom layers of the water starts occurring by the beginning of the summer stagnation period, whereas at its peak (August) the 
anaerobic zone includes hypolimnion and part of the metalimnion. The hypothesis that the thickness of the thermal layers varies within the lake basin was 
confirmed. It was also shown that the oxygen content curve at representative points, in all years of research, evolves to the form of a clinograde at the peak 
of summer stagnation, where the concentration of dissolved oxygen decreases with the depth. 
Keywords: water stratification, oxygen deficit, Lake Charzykowskie. 

W pracy przedstawiono analizę warunków termiczno-tlenowych Jeziora Charzykowskiego w latach 2014-2016 w okresie od maja do sierpnia. Pomiary 
prowadzono raz w miesiącu, w punktach reprezentujących trzy odmienne baseny w misie badanego jeziora. Wyniki pomiaru temperatury i zawartości tlenu 
rozpuszczonego w wodzie rejestrowano co 1m od powierzchni do dna w najgłębszym miejscu każdego basenu. Poddano analizie zmiany temperatury 
i zawartości tlenu rozpuszczonego w każdym z reprezentatywnych punktów pomiarowych dla poszczególnych plos jeziora. Wykazano, że deficyt tlenu 
rozpuszczonego w wodzie warstw naddennych występuje już na początku okresu stagnacji letniej, a w jego szczycie (sierpień) strefa beztlenowa obejmuje 
hypolimnion i część metalimnionu. Potwierdzono hipotezę zakładającą, że miąższość warstw termicznych jest zróżnicowana w obrębie misy jeziornej. 
Wykazano także, że krzywa zawartości tlenu w punktach reprezentatywnych, we wszystkich latach w których prowadzono badania, ewoluuje do postaci 
klinogrady w szczycie stagnacji letniej, gdzie stężenie tlenu rozpuszczonego maleje wraz z głębokością. 
Słowa kluczowe: stratyfikacja wód, deficyt tlenu, Jezioro Charzykowskie. 

В работе представлен анализ кислородно-термических условий озера Хажиковского в 2014-2016 гг в период с мая по август. Замеры 
проводились один раз в месяц в точках, представляющих три различных бассейна в ложе изучаемого озера. Результаты замера температуры  
и содержания кислорода, растворенного в воде, регистрировались каждый метр от поверхности воды до дна в самых глубоких местах бассейна. 
Проведен анализ изменений температуры и содержания растворенного кислорода в каждой из представленных точек замера для отдельных 
участков озера. Выявлено, что дефицит растворенного кислорода в воде придонных слоев появляется уже в начале периода летней стагнации, 
а на его пике (август) безкислородная зона охватывает гиполимнион и часть металимниона. Подтверждена гипотеза о том, что толщина 
термических слоев дифференцируется в пределах озерного ложа. Выявлено также, что кривая содержания кислорода в репрезентативных 
точках во все годы, когда проводились исследования, эволюционирует до формы прогиба на пике летней стагнации, где концентрация 
растворенного кислорода снижается с глубиной. 
Ключевые слова: стратификация вод, дефицит кислорода, озеро Хажиковское. 

A R T I C L E  I N F O  

PolHypRes 201 Vol. 62 Issue 1 pp. 85 - 96 

ISSN: 1734-7009  eISSN: 2084-0535 

DOI: 10.2478/phr-2018-0007 

Pages: 12, figures: 4, tables: 1 

page www of the periodical: www.phr.net.pl 

Publisher 
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

Typ artykułu: oryginalny 
Original article 

Termin nadesłania: 14.12.2017r. 
Termin zatwierdzenia do druku:.03.01.2018r. 



2018 Vol. 62 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

86

Der Beitrag stellt die Analyse der thermischen Bedingungen sowie die Sauerstoffbedingungen des Sees Charzykowskie in den Jahren 2014-2016 in der 
Zeit von Mai bis August vor. Die Messungen wurden einmal monatlich an Punkten vorgenommen, die drei verschiedene Becken des untersuchten 
Seegebietes präsentieren. Die Ergebnisse der Messungen von Temperatur und Sauerstoffgehalt, wurden in Abständen von 1 m von der Wasseroberfläche 
bis hin zum Boden - an der jeweils tiefsten Stelle der Becken - gemessen. Die Temperaturänderung und der Gehalt an gelöstem Sauerstoff wurden in 
jedem der repräsentativen Messpunkte für einzelne Seegrundflächen analysiert.  Es zeigte sich, dass das Defizit an Sauerstoff im Wasser der dem Boden 
übergelagerten Schichten bereits am Anfang der Stagnationsperiode im Sommer auftritt; in der Spitzenzeit (August) umfasst die sauerstoffarme Zone das 
Hypolimnion und einen Teil des Metalimnions. Es bestätigte sich die  
Hypothese, dass die Dicke der thermischen Schichten innerhalb des Seebeckens variiert. Weiter wurde aufgezeigt, dass die Kurve des  Sauerstoffgehalts 
an repräsentativen Punkten in sämtlichen Untersuchungsjahren auf dem Höhepunkt der Sommerstagnation, wenn die Konzentration von gelöstem 
Sauerstoff mit der Tiefe abnimmt, die Form eines Klinograds annimmt. 
Schlüsselwörter: Wasserstratifikation, Sauerstoffdefizit, Charzykowskie-See. 

El documento presenta un análisis de las condiciones térmicas y de oxígeno presentes en el lago Charzykowskie entre los años 2014-2016 en el período 
comprendido entre mayo y agosto. Las mediciones se realizaron una vez al mes en puntos que representaban tres piscinas diferentes en la cuenca del 
lago investigado. Los resultados de las mediciones de la temperatura y del contenido de oxígeno disuelto en el agua fueron registrados cada 1 m, desde la 
superficie hasta el fondo, en el punto más profundo de cada piscina. Se analizaron los cambios de temperatura y el contenido de oxígeno disuelto en cada 
uno de los puntos de medición representativos de cada parcela de lago. Se ha demostrado que la deficiencia de oxígeno disuelto en el agua de las capas 
superficiales se produce ya al principio del período de estancamiento estival, y en su punto álgido (agosto) la zona anaeróbica incluye el hipolimnion 
y parte del metalimnión. Se ha confirmado la hipótesis de que el espesor de las capas térmicas varía dentro de la cuenca del lago. También se ha 
demostrado que la curva de oxígeno en los puntos representativos, en todos los años de investigación, evoluciona hacia un clinograma en el pico del 
estancamiento estival, donde la concentración de oxígeno disuelto disminuye con la profundidad. 
Palabras clave: estratificación de las aguas, déficit de oxígeno, lago Charzykowskie. 
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WSTĘP 

Warunki termiczno-tlenowe obok 

przezroczystości, zasolenia, zawartości pierwiastków 

biogennych należą do podstawowych wskaźników 

charakteryzujących warunki abiotyczne w ocenie  

i klasyfikacji ekosystemów jeziornych [1,2,3,4,5,6,7].  

W strefie klimatu umiarkowanego, w okresie letnim, 

między względnie ciepłą dobrze natlenioną  

i prześwietloną warstwą epilimnionu i chłodnym 

dysfotycznym hipolimnionem, wykształca się przejściowa 

warstwa skoku termicznego.  

Różnice gęstości między chłodną wodą 

zalegającą od okresu wiosennego przy dnie, a ciepłą 

warstwą powierzchniową utrwalają rozwarstwienie, aż 

do ponownego wymieszania jesienią wskutek schłodzenia 

warstw powierzchniowych [8,9,10]. Pojawianie się 

termicznych warstw stratyfikacyjnych jest zjawiskiem 

cyklicznym i związane jest z wymianą ciepła między 

jeziorem i jego otoczeniem w różnych porach roku. 

Jeziora stymulują w ten sposób przepływ energii i obieg 

materii w ekosystemach śródlądowych [11]. Lustro wody 

jest naturalną granicą wymiany energii i masy między 

zbiornikiem i jego otoczeniem, strefą absorpcji 

promieniowania słonecznego mającej podstawowe 

znaczenie dla bilansu cieplnego całego zbiornika [12].  

Mieszanie warstw powierzchniowych poza 

wymianą energii cieplnej dostarcza tlen, który rozpuszcza 

się w wodzie tym lepiej, im niższa jest jej temperatura. 

Równie ważnym źródłem tlenu w wodzie, jest proces 

fotosyntezy. W sprzyjających warunkach może pojawić 

się lokalnie przesycenie wody tlenem w warstwach 

powierzchniowych akwenu, co najczęściej 

interpretowane jest jako skutek przeżyźnienia 

ekosystemu. Wyznaczenie w tym okresie profili 

termiczno-tlenowych poza ustaleniem zasięgu  

i miąższości warstw stratyfikacyjnych, ułatwia 

zidentyfikowanie stref; trofogenicznej i trofolitycznej  

w ekosystemie [9,17].  

Następstwem przeżyźnienia jest „produkcja” 

nadmiernej biomasy fitoplanktonu, który ostatecznie  

w znacznej części sedymentuje w postaci obumarłych 

szczątków w kierunku dna zbiornika. Rozkład związków 

organicznych zachodzi w całym ekosystemie, z tą jednak 

różnicą, że w hipolimnionie i części metalimnionu ubytki 

tlenu nie są uzupełniane od początku do końca stagnacji 

letniej w jeziorach strefy klimatu umiarkowanego.  

W konsekwencji stan ten przyczynia się do 

powstania deficytów tlenowych, a nawet jego całkowitego 

wyczerpania w tych warstwach. Ponowne dotlenienie 

całej masy wody zdarzyć się może w efekcie jej mieszania 

i kontaktu z atmosferą po wyrównaniu temperatury  

i gęstości wody od powierzchni do dna. Poza 

autochtoniczną materią organiczną, której źródłem  

w ekosystemie są żywe organizmy i ich szczątki, zbiorniki 

wodne zasilane są materią allochtoniczną z obszaru 

zlewni.  

Już sama obecność (bytowanie) ludzi w zlewni, 

generuje znaczący ładunek zanieczyszczeń organicznych. 

W obliczeniach dotyczących oczyszczania ścieków 

komunalnych przyjmuje się, że przeliczeniowy 

statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego 

„produkuje” w ciągu doby taki ładunek substancji 

organicznych, którego biologiczny rozkład (BZT5) 

wymaga zużycia 60 gramów tlenu (art. 43. 1., prawo  

INTRODUCTION

Thermal and oxygen conditions, in addition to 

the transparency, salinity, and content of biogenic 

elements, are among the basic indicators characterising 

abiotic conditions in the assessment and classification of 

lake ecosystems [1,2,3,4,5,6,7]. During the summer 

months, a transient layer of a thermal jump develops in 

the temperate climate zone located between the relatively 

warm, well-oxygenated and well-exposed epilimnion 

layer, and the cold dysphotic hypolimnion.  

Density differences between the cool water that 

accumulates from the spring period at the bottom of the 

lake, and the warm surface layer preserve the 

stratification until re-mixing in autumn due to the cooling 

of surface layers [8,9,10]. The occurrence of thermal 

stratification layers is a cyclical phenomenon and is 

associated with the heat exchange between the lake and 

its surroundings in different seasons of the year. This 

way, lakes stimulate the energy flow and the circulation of 

matter in inland ecosystems [11]. The water level is  

a natural limit of energy and mass exchange between the 

reservoir and its surroundings, the zone of absorption of 

solar radiation, which is fundamental for the thermal 

balance of the entire reservoir [12].  

The mixing of surface layers, apart from 

enabling the exchange of thermal energy, provides 

oxygen, which dissolves in water the better, the lower its 

temperature is. An equally important source of oxygen in 

water is the photosynthesis process. In favourable 

conditions a local saturation of water with oxygen may 

occur in the surface layers of the body of water, which is 

most often interpreted as a result of the ecosystem's 

eutrophication. The determination of thermal-oxygen 

profiles in this period, apart from determining the extent 

and thickness of stratification layers, makes it easier to 

identify the trophogenic and trophic zones in the 

ecosystem [9,17].  

The consequence of eutrophication is the 

"production" of excessive phytoplankton biomass, which 

ultimately sediments in the form of dead remains at the 

bottom of the reservoir. Decomposition of organic 

compounds occurs in the whole ecosystem, but it is 

noteworthy that in the hypolimnion and part of the 

metalimnion, oxygen losses are not replenished in the 

lake’s temperate climate zone throughout the period of 

the summer stagnation.  

As a consequence, this condition contributes to 

the occurrence of oxygen deficits and even its complete 

exhaustion in these layers. Re-oxygenation of the whole 

mass of water may happen as a result of its mixing, and 

contact, with the atmosphere following the equalisation of 

the temperature and density between the water from the 

surface of the lake, and that of the bottom. In addition to 

the indigenous organic matter, whose source in the 

ecosystem are living organisms and their remains, water 

reservoirs are fed with allochthonic matter from the 

reception basin area.  

Even the presence (living) of people in the 

reception basin area, generates a significant load of 

organic pollutants. In the calculations performed in 

relation to urban wastewater treatment, it is assumed 

that within a day, the statistical household inhabitant 

"produces" such a load of organic substances, whose 

biological breakdown (BOD5) requires consumption of 60  
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wodne).  
Z tych względów wydaje się oczywiste, że jeziora 

stratyfikowane nie powinny być bezpośrednim 
odbiornikiem nieoczyszczonych ścieków komunalno-
bytowych. Jednak Jezioro Charzykowskie, położone na 
granicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie” za 
pośrednictwem małej rzeki o nazwie „Struga Jarcewska”, 
do 1990 roku, zasilane było niemczyszczo-nymi ściekami 
komunalnymi z czterdziestotysięcznego miasta Chojnice. 

Pomimo znacznego zmniejszenia ładunku 
zanieczyszczeń jakie dopływają do jeziora od czasu 
oddania do użytku oczyszczalni ścieków, struga ta  
w dalszym ciągu należy do głównych źródeł 
zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. 
Skutkiem wieloletniego użyźniania jeziora były nie tylko 
zmiany w strukturze biocenotycznej [18,19,20,21], ale 
także pogłębiające się deficyty a w konsekwencji brak 
tlenu rozpuszczonego w stagnujących warstwach wody 
[22,23,24,25].  

W ostatnich latach jezioro zostało objęte 
również programem EUKALKES dla Europy Środkowej  
w celu wsparcia zrównoważonego zarządzania jeziorem 
oraz oceny czystości [26]. 

Celem badań była analiza zmian temperatury  
i natlenienia wody w miejscach największych przegłębień, 
trzech głównych basenów Jeziora Charzykowskiego  
w okresie po przemieszaniu wiosennym do szczytu 
stagnacji letniej.  

Realizację powyższego celu podporządkowano 
następującej hipotezie badawczej: 

1. W każdym punkcie pomiarowym w całym 
okresie badawczym obserwuje się statystycznie 
istotną korelację pomiędzy temperaturą 
a zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie. 

2. Istnieje zróżnicowanie miąższości warstw
stratyfikacyjnych i zawartości tlenu 
rozpuszczonego w głównych basenach Jeziora 
Charzykowskiego, odmiennych pod względem 
cech morfometrycznych, hydrograficznych  
i zlewniowych. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI 

JEZIORA CHARZYKOWSKIEGO 

Jezioro Charzykowskie jest największym 
naturalnym zbiornikiem wodnym w zlewni rzeki Brdy, 
o czym świadczą wartości następujących podstawowych 
parametrów morfometrycznych: 

• powierzchnia lustra wody- 1363,8 ha, 
• objętość wody w jeziorze- 134533,2 tys. m3,
• maksymalna długość zbiornika- 10025 m, 
• maksymalna szerokość zbiornika- 2425 m,
• całkowita długość linii brzegowej- 31925 m
• maksymalna głębokość zbiornika- 30,5 m,
• średnia głębokość zbiornika- 9,8 m.

Jezioro wypełnia południową część rynny 
glacjalnej o przebiegu NS od miejscowości Charzykowy do 
miejscowości Małe Swornegacie, natomiast najszerszym 
miejscem jest środkowa część zbiornika (okolice Funki). 
Misa zbiornika składa się z trzech wyraźnie oddzielonych 
części, nazwanych odpowiednio: misą południową, 
środkową i północną. W obszarze progów istnieją dwie 
niewielkie wyspy. Najgłębszą jest misa południowa, i tu 
około 200 m od półwyspu nazywanego "Górą Zamkową", 
znajduje się maksymalna głębokość jeziora.  

Nieco płytsza jest środkowa część jeziora, która  

grams of oxygen (Article 43. 1, water law).  
For these reasons, it seems obvious that 

stratified lakes should not be a direct receiver of 
untreated urban wastewater. However, Lake 
Charzykowskie, located on the border of the "Tucholskie 
Forests" National Park, was until 1990 the recipient of the 
untreated municipal wastewater of the forty thousand 
inhabitants of the city of Chojnice.  

Despite the significant reduction in the load of 
pollutants that have been flowing into the lake since the 
sewage treatment plant was put into operation, the 
"Struga Jarcewska" river which carries the waste from 
Chojnice still remains one of the main sources of 
anthropogenic pollution. The upshot of the many years of 
eutrophication of the lake were not only changes in the 
biocenotic structure [18,19,20,21], but also the deepening 
deficits and, consequently, lack of dissolved oxygen in 
stagnant layers of water [22,23,24,25].  

In recent years, the lake has also been covered 
by the EUKALKES programme for Central Europe to 
support sustainable lake management and cleanliness 
assessment [26]. 

The aim of the research was to analyse changes 
in temperature and oxygenation of water in the largest 
overdeepenings of the three main basins of Lake 
Charzykowskie, the study being carried out in the period 
between the spring mixing and the peak of the summer 
stagnation. The implementation of the above goal was 
governed by the following research hypotheses:  

1. At each measuring point throughout the entire 
test period, a statistically significant correlation 
between the temperature and the dissolved 
oxygen content in the water is observed.  

2. There is variation in the thickness of the
stratification layers and the dissolved oxygen 
content in the main basin of Lake 
Charzykowskie, this being different in terms of 
morphometric, hydrographic and receptive 
features. 

GENERAL CHARACTERISATION OF THE

RECEPTION BASIN OF LAKE CHARZYKOWSKIE 

Lake Charzykowskie is the largest natural water 
reservoir in the Brda river basin as evidenced by the 
values of the following basic morphometric parameters:  

• water surface - 1363.8 ha,
• water volume in the lake - 134533.2 thous. m3,
• maximum length of reservoir - 10025 m,
• maximum width of reservoir - 2425 m,
• total length of the shoreline - 31925 m,
• maximum depth of the reservoir - 30.5 m,
• average depth of the reservoir - 9.8 m.

The lake fills the southern part of the glacial 
trough on a NS course from the village of Charzykowy to 
Małe Swornegacie, the widest part being the central part 
of the reservoir (in the vicinity of Funka village). The 
reservoir consists of three clearly separated parts, 
respectively named: southern, central and northern basin. 
In the area of ledges there are two small islands. The 
deepest part of the lake is found in the southern basin 
about 200 m from the peninsula called "Góra Zamkowa" 
[Castle Hill].  

The central part of the lake is slightly shallower 
and has two deeper parts, each with the depth of 25 m. 
The northern part of the lake has a different character  
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ma dwa głęboczki, każdy o głębokości 25 m. Północna 

część jeziora ma odmienny charakter niż południowa  

i środkowa, gdyż jest znacznie płytsza (maksymalna 

głębokość: ok. 12m), charakteryzuje się płaskimi i niskimi 

brzegami, a płycizna przybrzeżna łączy się bezpośrednio 

z dnem. Przez to ploso przepływa rzeka Brda, która silnie 

oddziałuje na tę część jeziora. 

Pod względem administracyjnym jezioro 

położone jest w województwie pomorskim. Jest to obszar 

należący do makroregionu Pojezierza 

Południowopomorskiego, a dokładniej mezoregoinu 

Równina Charzykowska i Bory Tucholskie. Zlewnia 

bezpośrednia, i częściowo czterech głównych dopływów 

zasilających ten zbiornik, położona jest w obrębie 

Zaborskiego Parku Krajobrazowego, a od północnego 

wschodu jezioro graniczy z Parkiem Narodowym „Bory 

Tucholskie”.  

W obszarze zlewni jeziora dominują krajobrazy 

młodoglacjalne, charakteryzujące się występowaniem 

mniej lub bardziej głębokich jezior, powstałych w wyniku 

stopienia brył lodu u schyłku epoki lodowcowej na 

terenie istniejącej tutaj pierwotnie równiny 

akumulacyjnej. Erozyjna działalność wód glacjalnych 

najlepiej wykształciła rynny Strugi Siedmiu Jezior  

i samego Jeziora Charzykowskiego. Na ewolucję  

i urozmaicenie tego krajobrazu miały i mają wpływ 

również liczne rzeki, które zasilają jeziora. Dobrym tego 

przykładem może być Struga Siedmiu Jezior, której 

zlewnia determinuje krajobraz wspomnianego Parku 

Narodowego [28]. 

Całkowita powierzchnia zlewni Jeziora 

Charzykowskiego wynosi 913,5 km2, z czego na zlewnię 

Brdy przypada aż 667,2 km2, natomiast pozostałe 246,3 

km2 to: 

• zlewnia Czerwonej Strugi 78,8 km2,

• zlewnia Strugi Jarcewskiej 52,0 km2,

• zlewnia Strugi Siedmiu Jezior 54,6 km2,

• obszar spływu bezpośredniego 60,9 km2.

Rzeka Brda jest największym dopływem, a za

jej początek uznaje się Jezioro Smołowe na wysokości 181 

m. n.p.m. Rzeka uchodzi do Jeziora Charzykowskiego na 

wysokości 120 m. n.p.m. z niewielkim spadkiem, a swój 

bieg kończy kilka kilometrów na wschód od Bydgoszczy, 

gdzie wpływa do Wisły na poziomie 31 m. n.p.m. 

Charakterystyczną cechą tej rzeki jest stosunkowo duża 

liczba zbiorników wodnych, przez które przepływa,  

z wyraźnym wyodrębnieniem górnego biegu, gdzie jej 

wody zasilają dziesięć, różnej wielkości, naturalnych 

jezior oraz dolnego odcinka, w którym wybudowano  

w okresie powojennym kaskadę jezior zaporowych różnej 

wielkości. Największym jeziorem naturalnym, przez które 

przepływa Brda, jest właśnie Jezioro Charzykowskie. 

Struga Czerwona, znana także pod nazwą 

Kopernica, jest niewielkim ciekiem naturalnym o długości 

16,9 km, przepływającym w początkowym swym biegu 

przez obszary użytkowane rolniczo, a potem przez 

obszary leśne. Początek rzeki stanowi jezioro Kłodzko 

Małe na wysokości 152 m. n.p.m. a uchodzi do Jeziora 

Charzykowskiego na wysokości 120 m. n.p.m.  

Struga Siedmiu Jezior, o długości 13 km, 

wypływa z jeziora Ostrowite i przepływa przez teren 

Parku Narodowego "Bory Tucholskie" przez następujące 

jeziora: Zielone, Jeleń, Bełczak, Płęsno, Skrzynka  

i Mielnica. Zlewnią rzeki jest praktycznie w całości 

zalesiony obszar Parku Narodowego. 

Struga Jarcewska jest jego lewobrzeżnym 

dopływem południowej części Jeziora Charzykowskiego.  

than the southern and central ones, as it is much 

shallower (maximum depth: approx. 12 m), and 

characterised by flat and low banks, and the shoal at the 

shore is connected directly to the bottom. The Brda river 

flows through it, which strongly affects this part of the 

lake. 

In administrative terms, the lake is located in the 

Pomeranian province. It is an area belonging to the 

macroregion of the South-Pomeranian Lake District, more 

precisely the of the Charzykowska Plain and Tucholskie 

Forests. The direct reception basin, and partly the 

catchment of the four main tributaries feeding this 

reservoir, is located within the Zaborski Landscape Park, 

and from the north-east the lake borders with the 

Tucholskie Forests National Park.  

In the area of the lake's catchment, the 

landscape is mainly of a young glacial type, characterised 

by the existence of lakes of varying deepness formed as  

a result of melting ice chunks at the end of the ice age in 

the area of a former accumulation plain. The erosive 

activity of glacial waters was best developed by the 

trough of Struga Siedmiu Jezior [the Seven Lakes Stream] 

and Lake Charzykowskie itself. Numerous rivers that feed 

the lakes had and still have an impact on the 

diversification of this landscape. A good example of this is 

Struga Siedmiu Jezior [the Seven Lakes Stream], whose 

reception basin determines the landscape of the 

aforementioned National Park [28].  

Total catchment area of Lake Charzykowskie is 

913.5 km2, with the Brda catchment covering as much as 

667.2 km2, and the remaining area of  246.3 km2 being 

divided among: 

• the catchment of Czerwona Struga 78.8 km2,

• the catchment of Struga Jarcewska 52.0 km2,

• the catchment of Struga Siedmiu Jezior 54.6 km2,

• direct runoff area 60.9 km2.

The Brda River is the largest tributary, and its

beginning is considered to be Lake Smołowe at an altitude 

of 181 m above sea level. The river flows into Lake 

Charzykowskie at 120 m above sea level with a slight 

slope, and ends its course several kilometres east of 

Bydgoszcz where it flows into the Vistula at just 31 m 

above sea level. A characteristic feature of this river is the 

relatively large number of water reservoirs through 

which it flows, with a distinct separation of the upper 

course, where its waters feed ten natural lakes of varying 

size and the lower section in which a cascade of dam lakes 

of various sizes was built in the post-war period. The 

largest natural lake through which Brda flows is Lake 

Charzykowskie. 

Struga Czerwona, also known as Kopernica, is  

a small natural watercourse with a length of 16.9 km, 

flowing in its initial course through areas used for 

agriculture, and next through forested areas. The 

beginning of the river is Lake Kłodzko Małe at an altitude 

of 152 m above sea level which flows into Lake 

Charzykowskie at an altitude of 120 m above sea level. 

Struga Siedmiu Jezior with a length of 13 km 

flows out of Lake Ostrowite and through the territory of 

the "Tucholskie Forests" National Park and the following 

lakes: Zielone, Jeleń, Bełczak, Płęsno, Skrzynka and 

Mielnica. The river basin is the practically completely 

forested area of the National Park. 

Struga Jarcewska is its left-bank tributary of 

the southern part of Charzykowskie Lake. It drains the 

north-eastern part of the Krajeńska Upland, and at the 

same time it is a receiver of industrial and communal  
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Odwadnia północno-wschodnią część Wysoczyzny 
Krajeńskiej, a jednocześnie jest odbiornikiem ścieków 
przemysłowych i komunalnych z miasta Chojnic. Jej 
źródła znajdują się na południe od Chojnic, na wysokości 
150 m. n.p.m. Przepływa, częściowo zakryta, przez miasto 
i odwadnia mokradła na odcinku między 
miejscowościami Igły i Jarcewo. Tereny leśne stanowią 
mniej niż 25% całości obszaru zlewni. Na wysokości 
120,3 m. n.p.m., w okolicy osady Stary Młyn, wpada do 
Jeziora Charzykowskiego. Długość Strugi Jarcewskiej 
wynosi 12 km. 

MATERIAŁ I METODY 

Pomiary temperatury i zawartości tlenu 
rozpuszczonego wykonano w miejscu największego 
przegłębienia w trzech punktach reprezentatywnych dla 
każdego z basenów jeziora. Badania prowadzone były  
w latach 2014, 2015 i 2016 od maja do sierpnia – 
jednorazowo w każdym z tych miesięcy. Sondowania 
wykonano w ciągu jednego dnia w celu odzwierciedlenia 
warunków termiczno-tlenowych w obrębie całego jeziora 
przy praktycznie niezmiennych warunkach 
meteorologicznych. Punkty pomiarowe zlokalizowano na 
podstawie planów batymetrycznych Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Olsztynie i przy pomocy GPSMap 60 CSx 
firmy Garmin. Dokładną głębokość dla danego punktu 
wyznaczono echosondą HUMMINBIRD MATRIX27.  

Pomiarów temperatury oraz zawartości tlenu  
w wyznaczonych punktach pomiarowych dokonano  
z łodzi przy użyciu sondy tlenowej typu OXI 196 WTW  
w przekroju pionowym co 1 metr od lustra wody do dna. 
W każdym punkcie pomiarowym przekroju odnotowano 
temperaturę w °C, zawartość tlenu rozpuszczonego  
w mg/dm3 oraz procentowe nasycenie wody tlenem.  

Uzyskane wyniki zaprezentowano w postaci 
wykresów zależności temperatury i zawartości tlenu 
rozpuszczonego od głębokości. Wykresy te ilustrują wyżej 
podane zależności dla każdego z trzech wyznaczonych 
punktów reprezentatywnych jeziora, w miesiącach od 
maja do sierpnia w latach 2014, 2015 i 2016. 

Lokalizację punktów pomiarowych 
przedstawiono na Rysunku 1.  

waste water from the city of Chojnice. Its sources are 
located south of Chojnice, at an altitude of 150 m above 
sea level. It flows, partially covered, through the city and 
drains the wetlands in the section between the villages of 
Igła and Jarcewo. Forested areas constitute less than 25% 
of the entire catchment area. At an altitude of 120.3 m 
above sea level, near the village of Stary Młyn, it flows 
into Lake Charzykowskie. The length of the Jarcewska 
Stream is 12 km. 

MATERIAL AND METHODS 

Measurements of temperature and dissolved 
oxygen content were made at the place of the largest trim 
in three points representative of each lake basin. The 
research was conducted in 2014, 2015 and 2016 from 
May to August - once in each of these months. 
Measurements of both the water temperature and oxygen 
content were collected on the same day in order to reflect 
the thermal-oxygen conditions within the entire lake in 
practically unchanged meteorological conditions. 
Measuring points were defined on the basis of 
bathymetric plans of the Inland Fisheries Institute in 
Olsztyn and Garmin's GPSMap 60 CSx. The exact depth of 
a given point was determined with the HUMMINBIRD 
MATRIX27 echosounder. 

Measurements of temperature and oxygen 
content at designated measurement points were made 
from a boat using the OXI 196 WTW oxygen probe in  
a vertical section every meter from the water surface to 
the bottom. At each measurement point of the section, the 
temperature was recorded in °C, the dissolved oxygen 
content in mg/dm3 and the percentage saturation of 
water with oxygen. 

The obtained results were presented in the form 
of diagrams showing the dependence of temperature and 
dissolved oxygen content on depth. These charts illustrate 
the above-mentioned relationships for each of the three 
designated representative points of the lake, in the 
months from May to August in 2014, 2015 and 2016. The 
location of measurement points is shown in Figure 1.  
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Fig.1 The location of measurement points. 

Rys. 1 Lokalizacja punktów pomiarowych. 
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Fig. 2 The dependence of temperature and dissolved oxygen content on depth in May, June, July and August in the years 2014, 2015, 2016 at the 1st 
measurement point. 

Rys. 2 Zależność temperatury i zawartości tlenu rozpuszczonego od głębokości miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień w latach 2014, 2015, 2016 w 
punkcie pomiarowym 1. 

Fig. 3 The dependence of temperature and dissolved oxygen content on depth in May, June, July and August in the years 2014, 2015, 2016 at the 2nd 
measurement point. 

Rys. 3 Zależność temperatury i zawartości tlenu rozpuszczonego od głębokości miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień w latach 2014, 2015, 2016 
w punkcie pomiarowym 2. 
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Fig. 4 The dependence of temperature and dissolved oxygen content on depth in May, June, July and August in the years 2014, 2015, 2016 at the 3rd 
measurement point. 

Rys. 4 Zależność temperatury i zawartości tlenu rozpuszczonego od głębokości miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień w latach 2014, 2015, 2016 
w punkcie pomiarowym 3. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W celu weryfikacji punktu 1 hipotezy badawczej 

obliczono dla każdego punktu pomiarowego w każdym 

miesiącu badawczym każdego roku wartości 

współczynnika korelacji liniowej pomiędzy temperaturą  

i zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie. Rezultaty 

obliczeń zamieszczono w Tabeli 1. Dla przyjętego  

w niniejszej pracy poziomu istotności 0,05 i ze względu 

na dwustronny charakter testu krytyczne wartości 

współczynnika korelacji wynoszą odpowiednio: 0,3809 

dla punktu 1 (27 pomiarów), 0,3893 dla punktu  

2 (26 pomiarów) oraz 0,5760 dla punktu 

3 (12 pomiarów). 

Na podstawie danych Tabeli 1 można stwierdzić, 

bez jakichkolwiek wyjątków, że wszystkie zamieszczone 

tam liczby przekraczają ze znacznym nadmiarem 

warunek minimum istotności statystycznej, przy czym 

spośród 36 wartości zaledwie 6 mieści się w przedziale 

0,8 – 0,9 , natomiast pozostałe przekraczają 0,9 osiągając 

w czterech przypadkach praktycznie jedynkę. Uzyskany 

rezultat stanowi zatem silną przesłankę weryfikacji 

punktu 1 powyższej hipotezy badawczej 

W maju roku 2014, 2015 i 2016 w trzech 

punktach pomiarowych wartości temperatury i zawartość 

tlenu rozpuszczonego w wodzie wyraźnie wzrasta od 

warstw naddennych do powierzchnio-wych. Temperatura 

warstw powierzchniowych jeziora w tym okresie 

osiągnęła już 15°C, a na głębokościach poniżej 15 m nie 

przekroczyła 9°C. W roku 2016 pomimo podobnej 

temperatury przy powierzchni, głębsze warstwy były 

znacznie chłodniejsze niż w latach 2014 i 2015. Podobna 

tendencja charakteryzowała warunki tlenowe. 

DISCUSSION OF RESULTS 

In order to verify point 1 of the research 

hypothesis, for each measuring point in each test month 

of each year, the values of the linear correlation 

coefficient between the temperature and the dissolved 

oxygen content in water were calculated. The results of 

the calculations are presented in Table 1. For the 

significance level of 0.05 assumed in this study and due to 

the two-fold nature of the test, the critical values of the 

correlation coefficient are respectively: 0.3809 for point  

1 (27 measurements), 0.3893 for point  

2 (26 measurements) and 0.5760 for point  

3 (12 measurements). 

Based on the data in Table 1 it can be stated, 

without any exceptions, that all the numbers placed there 

exceed the minimum statistical significance condition 

with a significant excess, and out of 36 values only 6 fall 

within the range 0.8 - 0.9, while the others exceed 0.9, in 

four cases the result is 1. The obtained result is therefore 

a strong premise for verification of point 1 of the above 

research hypothesis. 

In May 2014, 2015 and 2016 at three 

measurement points the values of temperature and 

dissolved oxygen content in water clearly increases from 

the bottom to the surface layers. The temperature of the 

lake surface layers in this period already reached 15°C, 

and at depths below 15 m did not exceed 9°C. In 2016, 

despite the similar temperature at the surface, the deeper 

layers were much cooler than in 2014 and 2015. A similar 

trend was characteristic of the aerobic conditions. 

In points 1 and 2 (particularly in point 1) in May 

the thermal leap layer (metalimnion) is clearly formed. In 
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W punktach 1 i 2 (zwłaszcza w punkcie 1)  
w maju wyraźnie kształtuje się już warstwa skoku 
termicznego (metalimnionu). W niemieszającej się już 
chłodnej warstwie jeziora (poniżej 9°C) zawartość tlenu 
rozpuszczonego wyraźnie spada, a w roku 2014 poniżej 
24 m występuje jego wyraźny deficyt. W czerwcu 
temperatura warstw powierzchniowych w obrębie całego 
jeziora wyraźnie wzrasta, zwłaszcza w roku 2014. 

the cool layer of the lake (below 9°C) that no longer 
mixes, the dissolved oxygen content is clearly decreasing, 
and in 2014 below 24 m there is its clear deficit. In June, 
the temperature of surface layers within the entire lake is 
clearly increasing, particularly in 2014. 

Tab. 1 

Values of the linear correlation coefficient in the system: temperature vs. dissolved oxygen content at particular measuring points of Lake Charzykowskie. 

Wartości współczynnika korelacji liniowej w układzie: temperatura vs. zawartość tlenu rozpuszczonego, w poszczególnych punktach pomiarowych Jeziora 
Charzykowskiego. 

year 
point 

2014 2015 2016 

May 0.8677 0.9331 0.9797 
June 0.9702 0.9854 0.9250 
July 0.8762 0.9287 0.9759 
August 0.9816 0.8358 0.9252 
May 0.9058 0.8357 0.9652 
June 0.9535 0.9907 0.9052 
July 0.8482 0.9922 0.9530 
August 0.9059 0.8466 0.9765 
May 0.9856 0.9893 0.9565 
June 0.9972 0.9049 0.9922 
July 0.9293 0.9902 0.9616 
August 0.9485 0.9800 0.9785 

W punkcie pomiarowym 1 (basen południowy) 
warstwa wody do głębokości 5 m osiągnęła temperaturę 
23°C. W latach 2015 i 2016 miąższość tej warstwy jest 
porównywalna, choć temperatura niższa. Poniżej tej 
warstwy temperatura w całym jeziorze w tym okresie 
gwałtownie spada, a na głębokości od 5 do 7 metrów 
następuje jej spadek o kilka stopni, nawet w znacznie 
płytszym (11 m) basenie północnym.  

W chłodnej warstwie od głębokości 15 m do dna 
pogarszają się warunki tlenowe zwłaszcza w roku 2015, 
gdzie w czerwcu odnotowano jego brak od głębokości 18 
m (punkty pomiarowe 1 i 2). Słabe nasycenie tlenem 
(poniżej 5mg/dm3) charakteryzowało również warstwy 
powierzchniowe w obrębie całego jeziora w czerwcu,  
a także lipcu i sierpniu 2014 roku. W tych samych 
miesiącach w roku 2015 i 2016 w warstwie 
powierzchniowej, stężenie tlenu rozpuszczonego  
w wodzie miało wartość niemal dwukrotnie wyższą  
(w porównaniu do roku 2014).  

Profile termiczne wykonane na podstawie 
pomiarów wykonanych w lipcu 2015 i 2016 roku mają już 
typowy kształt dla okresu stagnacji letniej jezior strefy 
klimatu umiarkowanego. Strefa skoku termicznego 
oddziela względnie ciepły epilimnion (około 23°C)  
o miąższości ponad 8 metrów (punkt 2) od hypolimnionu,
który w roku 2016 zalega już od głębokości około 11 m. 
Najwyższą temperaturę warstw powierzchniowych  
w lipcu odnotowano w 2014 roku. W warstwach 
powierzchniowych całego jeziora, (1m pod 
powierzchnią), temperatura wody przekroczyła 24°C. 

Przyczyną łagodnego, ale wyraźnego spadku 
temperatury w warstwie epilimnionu w trzech punktach 
pomiarowych może być względnie długotrwały, 
bezwietrzny okres, niesprzyjający mieszaniu wody 
jeziora. Wyniki pomiarów zawartości tlenu 
rozpuszczonego w wodzie w lipcu świadczą o jego 

At the 1st measurement point (southern basin) 
the water layer to a depth of 5 m reached a temperature 
of 23°C. In 2015 and 2016, the thickness of this layer is 
comparable, although the temperature is lower. Below 
this layer, the temperature of the entire lake in this period 
sharply drops, and at a depth of 5 to 7 meters it decreases 
by a few degrees, even in a much shallower (11 m) 
northern basin.  

In the cool layer from depths of 15 m to the 
bottom, the oxygen conditions deteriorate, especially in 
2015, where in June a lack of it was noted from a depth of 
18 m (1st and 2nd measurement point). Poor oxygen 
saturation (below 5mg/dm3) was also characteristic of 
surface layers within the whole lake in June, as well as in 
July and August 2014. In the same months in 2015 and 
2016 in the surface layer, the dissolved oxygen 
concentration in water was almost twice as high 
(compared to 2014).  

Thermal profiles prepared on the basis of 
measurements carried out in July 2015 and 2016 already 
have a typical shape for the summer stagnation period of 
lakes in the temperate climate zone. The thermal leap 
zone separates the relatively warm epilimnion (about 
23°C) over a column of more than 8 meters (point 2) from 
the hypolimnion, which in 2016 is already about 11 m 
deep. The highest temperature of surface layers in July 
was recorded in 2014. In the surface layers of the whole 
lake (1m below the surface), the water temperature 
exceeded 24°C.  

The reason for the mild but distinct temperature 
drop in the epilimnion layer at the three measurement 
points can be a relatively long-lasting, windless period, 
which is not conducive to the mixing of lake water. The 
results of the measurements of the dissolved oxygen 
content in water during the month of July indicate its 
deficit already below the depth of 8 m (even at point 3), 
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deficycie już poniżej głębokości 8 m (nawet w punkcie 3), 

a warunki beztlenowe w hypolimnionie w trzech 

kolejnych latach (w punkcie 1 i 2) stwierdzono poniżej 16 

m głębokości. W roku 2014 brak tlenu rozpuszczonego  

w wodzie stwierdzono już na głębokości 7 m.  

W szczycie stagnacji letniej przypadającym na 

miesiąc sierpień warunki termiczno-tlenowe były 

porównywalne do obserwowanych w lipcu. Jedynie  

w sierpniu roku 2014 temperatura epilimnionu  

(w stosunku do pomiarów z lipca) wyraźnie spadła z 24°C 

do 18°C. Przyczyną tak gwałtownego spadku temperatury 

w miesiącach letnich może być intensywne przemieszanie 

ciepłych, przypowierzchniowych warstw  

z chłodniejszymi, zalegającymi w strefie metalimnionu. 

Krzywe profili termiczno-tlenowych wykonanych na 

podstawie przeprowadzonych pomiarów ilustrują 

powyższą interpretację uzyskanych wyników. 

WNIOSKI 

1. Dominującą część wzajemnej zmienności 

zawartości tlenu rozpuszczonego i temperatury 

wyjaśnia liniowa korelacja pomiędzy tymi 

wielkościami. Jej miara, czyli kwadrat 

współczynnika korelacji, osiąga wartości 

przekraczające nawet 99% i nie spada poniżej 

70%. Potwierdza to trafność punktu 1 hipotezy 

badawczej. 

2. Na podstawie pomiarów temperatury 

potwierdzono przyjętą hipotezę  

o zróżnicowanej miąższości warstw 

stratyfikacyjnych w trzech głównych basenach 

Jeziora Charzykowskiego. Prawdopodobnymi 

przyczynami tych różnic są: odmienna budowa 

morfometryczna poszczególnych basenów 

jeziora i wpływ warunków klimatycznych,  

w tym szczególnie dominujący kierunek 

wiatrów. 

3. Deficyty tlenu w warstwach naddennych 

zaobserwowano już od czerwca, a w kolejnych

miesiącach strefa beztlenowa powiększała się, 

by w miesiącu sierpniu, (szczyt stagnacji letniej), 

osiągnąć granicę metalimnionu. Dotyczy to

basenów południowego i środkowego (punkty 1 

i 2), a w basenie północnym (punkt 3) pomimo 

niewielkiej, maksymalnej głębokości 

w miesiącach lipcu i sierpniu zaobserwowano 

wyraźne deficyty tlenu rozpuszczonego już 

poniżej głębokości 8 metrów.

and anaerobic conditions in hypolimnion in three 

subsequent years (in points 1 and 2) were observed 

below the depth of 16 m. In 2014, the lack of dissolved 

oxygen in water was already noted at a depth of 7 m.  

At the peak of summer stagnation falling in 

August, the thermal-oxygen conditions were comparable 

to those observed in July. Only in August 2014, the 

temperature of the epilimnion (compared to the 

measurements from July) clearly decreased from 24°C to 

18°C. The reason for such a rapid drop in temperature in 

the summer months can be the intense mixing of warm 

near-surface layers with colder ones in the metalimnion 

zone. The curves of thermal-oxygen profiles, prepared on 

the basis of the measurements carried out, illustrate the 

above interpretation of the obtained results. 

CONCLUSIONS 

1. The dominant part of mutual variability of the 

dissolved oxygen content and temperature is

explained by the linear correlation between 

these values. Its measure, i.e. the square of the

correlation coefficient, reaches values exceeding 

even 99% and does not fall below 70%. This

confirms the accuracy of point 1 of the research 

hypothesis.

2. Based on the temperature measurements, the

accepted hypothesis concerning the varying 

thickness of the stratification layers in the three 

main basins of Lake Charzykowskie was

confirmed. The most probable reasons for these 

differences are: the different morphometric

structure of particular lake basins and the effect 

of climatic conditions, including the particularly

dominant wind direction. 

3. Oxygen deficits in the bottom layers were 

observed since June, and in the following

months the anaerobic zone increased to reach 

the metalimnion limit in August (peak of 

summer stagnation). This applies to the 

southern and middle basins (points 1 and 2), 

and in the northern basin (point 3), despite the 

small maximum depth in July and August, clear 

deficits in dissolved oxygen were observed 

already below the depth of 8 meters.

REFERENCES 

1. Water Framework Directive;
2. Regulation of the Minister of the Environment of July 21, 2016 on the method of classification of the state of surface water bodies and

environmental quality standards for priority substances;
3. Kudelska D, Jabłoński J, Zakrzewska E. Methodology for the measurement and assessment of the cleanliness of lakes – guidelines,

Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Warsaw; 1975: p. 59;
4. Kudelska D, Cydzik D, Soszka H. Implementation instructions for the system of evaluation of the quality of lakes. Instytut Kształtowania

Środowiska, Zakład Użytkowania Wód; Warsaw: 1980;
5. Kudelska D, Cydzik D, Soszka H. Lake quality evaluation system. Instytut Kształtowania Środowiska; Warsaw: 1983: p. 44;
6. Kudelska D, Cydzik D, Soszka H. 1992, Guidelines for the basic monitoring of lakes, PIOŚ, Warsaw, 41 s.
7. Kudelska D, Cydzik D, Soszka H. 1994, Guidelines for the basic monitoring of lakes, PIOŚ, Warsaw.;
8. Choiński A; Lakes of the globe; Publ. PWN; 2000 Warsaw;
9. Lampert W, Sommer U; Ecology of inland waters; Publ. PWN; 1996 Warsaw;
10. Skowron R., 2008, Water thermal conditions during winter stagnation in the selected lakes in Poland, Limnological Review, 8 (3), 119-128;
11. Lange W, 1985, Thermical regimes of Cassubian Lake District, Zeszyty Naukowe BiNoZ UG, Geografia, Gdańsk, 13, 57-77.];
12. Skowron R, 2011, The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland,

Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, p. 345;



2018 Vol. 62 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

96

13. Skowron R, 2007, The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes, Limnological Review 7 (3), 161-169;
14. Jańczak J, Maślanka W, 2006, Cases of occurrence of secondary metalimnia in some lakes of the Ełk Lakeland, Limnological Review, 6,

123-128;
15. Maślanka W, Nowiński K, 2006, Diversity of development of summer thermocline layer in Lake Upper Raduńskie, Limnological Review, 6,

201-206.];
16. Sobolewski W, Borowiak D,Borowiak M,Skowron R, 2014, Database of Polish lakes and its use in limnological studies. Uniwersytet Marii

Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. PICADOR Komunikacja Graficzna s.c. Lublin;
17. Kajak Z; Hydrobiology-limnology. The ecosystems of inland waters; Publ. PWN; 1998 Warsaw;
18. Oleksowicz A, (1981) Assessment of the surface water quality in Lake Charzykowskie based on phytoplankton analysis. Zakład

Kształtowania i Ochrony Środowiska. ATR w Bydgoszczy;
19. Wiśniewska M, (1994) Phytoplankton dynamics in Lake Charzykowskie in 1987-1990. Wydawnictwo UAM Poznań;
20. Wiśniewska M., (1996) Changes In the phytoplankton of Lake Charzykowskie In relation to the environmental factors. [in:] BoryTucholskie

– Biosphere Conservation. University of Łódz;
21. Wiśniewska M., Luścińska M., (2012) Long-term changes in the phytoplankton of Lake Charzykowskie. Oceanological and Hydrobiological

Studies. International Journal of Oceanography and Hydrobiology. Volume 41, Issue3;
22. Stangenberg M., et al., 1950. Morphometry and chemical composition of water in Lake Charzykowo. Lake Charzykowo I. Państwowe

Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warsaw;
23. Solski A. 1964. Limnological profile of Lake Charzykowskie and Lake Wdzydze. Polskie Archiwum Hydrobiologiczne, TOM XII (XXV) No.

2.
24. Szulkowska-Wojaczek E., 1978. Eutrophication of lakes and indicators of its progress (30-year impact of waste water in the town of

Chojnice on the pollution of Lake Charzykowo and the eutrophication progress. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr
14. Wrocław;

25. Cieściński J., Ciechalski J., Borsuk S., Dąbkowski R., Chodakowski K., Wiśniewska M., Evaluation of purity of 25 chosen lakes of the
Zaborski Landscape Park on the basis of Physico-chemicalparameters”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1996;

26. Nowicka B., Nadolna A. Goszczyński J., Bojakowska I., Gliwicz T. Charzykowskie Lake, First report, Influence of stressors of
Charzykowskie Lakes, program EULAKE, Warsaw 2011;

27. Kondracki J., 2011, Regional geopgraphy of Poland, Wyd. Nauk. PWN, Warsaw, p. 468;

prof. dr hab. Jerzy K. Garbacz 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 

Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska 
ul. Sucha 9,  85-789 Bydgoszcz 

 (52) 340 84 40 / 340 84 45 
jerzy.garbacz@utp.edu.pl 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 




	2 strony redakcyjne4
	RADA NAUKOWA
	spis tresci
	pusta strona
	klos
	TESTY PLATKOWE
	zza
	Wspomnienie
	PHR_Cover2(59)2017.pdf
	2 strony redakcyjne4
	spis tresci
	pusta
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	k.pdf
	2 strony redakcyjne4
	RADA NAUKOWA
	spis tresci
	remlain
	Kujawscy
	krukowska
	JOZWIAK
	xxxxx. woźniak x
	zza
	dąbrowiecki
	matuszak
	sprawozdanie z konfy

	PHR_Cover_tył.pdf
	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył

	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył



	PHR_Cover_tył.pdf
	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył

	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył


	PHR1.pdf
	strony redakcyjne
	RADA NAUKOWA
	spis tresci
	pusta strona
	1_wozniak
	2_echosonda
	3_niewiedział
	4_HBOT
	5_dekontaminacja
	6_studenci
	7_jezioro charzykowskie

	PHR_Cover_tył.pdf
	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył

	PHR_Cover_tył.pdf
	X
	PHR_Cover_tył





